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Holland High Tech, Smart Industry Paviljoen 
Hannover Messe 20-24 April 2020 

 

Dit wil je niet missen! 
het grootste hightech event in Duitsland! 

 
 

Nederland presenteert zich succesvol al jaren onder de propositie van de Holland High Tech vlag: 
“Je moet in Nederland zijn voor oplossingen voor internationale maatschappelijke uitdagingen op het 

gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat.” 
 

Op het gebied van techniek is er één beurs wereldwijd die met kop en schouders boven alle andere 
uitsteekt, dat is de Hannover Messe. In 2019 trok deze beurs 200.000 bezoekers met 6000 
exposanten en heeft zich bewezen hét evenement te zijn voor de technologische industrie (met) en 
daaraan gekoppelde IT en Smart product – en dienstverlening, met hooggekwalificeerde 
internationale bezoekers en een aantrekkelijk omlijst programma.  
 
De industrie evolueert snel dankzij digitale transformatie en dat geldt ook voor de Hannover 
Messe. In 2020 zal de beurs haar positie versterken met een bijgewerkt beursprogramma en 
nieuwe thema’s. Er komt een vernieuwde indeling van het beursterrein die de verdere 
ontwikkeling van exposanten stimuleert.  
 
Optimalisering Hannover Messe 2020 

 Thematische indeling van de hallen – niet naar vakbeurs; 
 Verbeterde spreiding van grote bedrijven; 
 Nieuw Umfeld brengt nieuwe/andere bezoekersstroom; 
 Geoptimaliseerde routes voor bezoekers; 
 Mono-brand strategie. 

 
Om haar leidende positie in het tijdperk van digitalisering te behouden zal de Hannover Messe vanaf 
2020 nog meer nadruk leggen op de industriële transformatie. Met 7 display categorieën: 

  automation,motion & drives, 

 digital ecosystems, 

 energy solutions, 

 engineered parts & solutions, 

 future lab, 

 logistics 

 compressed air & vacuum 
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Terugblik op 2019: een geslaagde tweede editie 
In 2019 stond er voor de derde keer een Holland High Tech Smart Industry House op de Hannover 
Messe. Dit was een succes. Dit is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen Holland High Tech, 
Smart Industry,  RVO, FME en het ministerie van Economische Zaken.  
 
Vooruitblik op 2020: continueren en focus 
Voor de 2020 editie van de Hannover Messe presenteren bedrijven, organisaties en 
kennisinstellingen vanuit de Holland High Tech en Smart Industry zich door middel van het Holland 
High Tech, Smart Industry paviljoen voor de derde maal in hal 8. 
 
Als Nederlands collectief laten we zien dat bij technologische oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen die wereldwijd spelen op het gebied van gezondheid, 
mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat, Nederland de juiste partner is. Smart Industry 
en ICT in Nederland zijn belangrijke cross-sectorale thema’s voor ondernemers in de 
hightech industrie wereldwijd. 
 
 
 

 
 
 
 
De hallen waarin Automation, Motion & Drives worden gepresenteerd op de Hannover Messe  
richten zich op digitale processen in relatie tot industrie 4.0. Nederlandse bedrijven pakken hun kans 
op deze onderwerpen: 
Daarom staat ons Holland High Tech Smart Industry paviljoen weer in hal 8 Wees erbij! 
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What’s in it for me? Waarom moet ik deelnemen? Wat brengt het mij naast 
deelname aan het paviljoen? 
 
Het doel is Nederland positioneren, direct businesscontacten leggen en leads ophalen en netwerk 
(nationaal en internationaal) vergroten. Dit doen we door middel van een uitgebreid inhoudelijk 
programma met dag-programmering per paviljoen, netwerkactiviteiten en matchmaking. 
 
Ons Holland High Tech Smart Industry paviljoen biedt ruimte voor deelnemers om zich te 
presenteren, en daarnaast een collectieve ruimte met bargedeelte en catering voor ontvangst van de 
gasten. Vanuit een paviljoen met een open representatieve uitstraling organiseren wij gezamenlijk 
diverse activiteiten. Het Holland High Tech, Smart Industry paviljoen werkt uiteraard nauw samen 
met andere Nederlandse collectieve paviljoens:  

• Het Holland High Tech House in Hal 25 Future LAB : collectief van organisaties die zich bezig 
houden met research, development en high tech innovatie;  

• Holland Industrial Supply Paviljoen in Hal 20 groot collectief van de toeleverindustrie.  
 
Voordelen: 

 Nieuwe opzet van ons paviljoen- opener, eye catchers, show cases wat Nederland te bieden 
heeft op het gebied van High Tech.  

 Guided Tours van en naar de belangrijkste Duitse regio’s NRW,B,BW en Sachsen; 
 diverse delegaties die ons paviljoen bezoeken gedurende de week; 
 ondersteuning met Niederlande Nachrichten. Ook dit jaar wordt weer gedacht aan een 

studio in hal 8; 
 we ons als Nederlandse hightech sector/als Nederland hightech land in Duitsland als een 

eenheid presenteren; 
 er een goede afstemming van het inhoudelijke programma tussen de diverse  hallen 

plaatsvindt; 
 wij samen met de deelnemers van de andere Nederlandse paviljoens een grote 

netwerkactiviteit organiseren; 
 deelname aan diverse netwerkbijeenkomsten van NL en D. 

 
Om onze boodschap kracht bij de zetten zal er weer een hooggeplaatste afvaardiging zijn. 
Voorgaande jaren waren onder andere premier Mark Rutte, Prins Constantijn en staatssecretaris 
Mona Keijzer onze gasten.  
 
Deelnamekosten 
 
De kosten voor deelname bedragen € 850,00 per m2. Inbegrepen zijn de grondhuur, standbouw, 
aanmeldkosten, verplichte marketingbijdrage, stand toeslagen, organisatie, catering, OBS-systeem, 
deelnemersbijeenkomst en de promotionele activiteiten. Voor dit bedrag neemt de organisatie je de 
complete voorbereiding ten aanzien van de standbouw uit handen. Daarnaast profiteer je van de 
collectieve uitstraling van het Holland High Tech Smart Industry paviljoen.  
Minimale stand grootte is 6 m2 (exclusief het aandeel in het collectieve gedeelte).  
 
 
De kosten voor vierkante meters van het collectieve gedeelte (opslag, keuken, bar en zitjes) worden 
verdeeld onder de deelnemers (maximaal 2 of 3 m2 per deelnemende organisatie). De kosten voor 
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transport, verzekering van expositiegoederen en extra voorzieningen in de stand zijn voor eigen 
rekening.  
 
De extra georganiseerde promotionele en inhoudelijke activiteiten zullen bijdragen aan meer traffic 
op de beursvloer. Voor incubators en startende ondernemingen zijn er mogelijkheden zich te 
presenteren in de collectieve ruimte van het paviljoen. Neem gerust eens contact met ons op om de 
voorwaarden en mogelijkheden te bespreken.  
 
Inschrijving 
Ben je geïnteresseerd, wil je er ook bij zijn en deelnemen aan het Holland High Tech, Smart Industry 
paviljoen  op de Hannover Messe 2020, vul dan bijgaand deelnameformulier zo spoedig mogelijk in, 
maar uiterlijk 28 november 2019. Je kunt het deelnameformulier terugsturen naar: 
ingrid.kerklaan@fme.nl. Bij de indeling van de stand zal rekening worden gehouden met enerzijds 
een afspiegeling op de gewenste focus naar aanleiding van onze ervaringen van de afgelopen jaren   
en met de volgorde van aanmelding. Voor deelname aan deze activiteit gelden de Algemene Voorwaarden 
van FME, zie bijlage. 
 
 
Deelnemersbijeenkomst  
Voorafgaande aan de beurs zal een vergadering met deelnemers plaatsvinden. Na de 
deelnemersbijeenkomst ontvang je een factuur voor 50% van de kosten. De resterende 50% van de 
kosten volgt na afloop van de beurs in april 2020.  
 
Organisatie 
In opdracht van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en het programmabureau 
Smart Industry is aan FME gevraagd om de organisatie van het Holland High Tech Smart Industry 
paviljoen weer in handen te nemen. FME heeft al jaren ervaring met het organiseren van het Holland 
High Tech Paviljoen Research & Technology nu Future Lab  genoemd.  
 
Meer informatie  
Voor vragen over de beurs kun je terecht bij:  

• Rogier Blokdijk, Business Development Manager, T 079-3531 295, E rogier.blokdijk@fme.nl  
• Ingrid Kerklaan, Project Manager, T 079-3531 284, E ingrid.kerklaan@fme.nl  
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Meer informatie over de industriële vakbeurs vind je op www.hannovermesse.com  
Het evenement heeft een ongekende internationale uitstraling, niet alleen bij het bedrijfsleven in 
Duitsland, maar ook bij journalisten, politici en opinieleiders uit zowel Duitsland als andere landen. 


