
Vakbeurs & Congres
Woensdag 22 en donderdag 23 april 2015
NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven

Thema: “Engineering the future”
Wat mag u verwachten van de derde editie?
• Driehoek van materialen met focus op: properties - applications - solutions
• 110 exposanten uit binnen- en buitenland
• Uitgebreid congresprogramma
• Extra aandacht voor:  

automotive, civiele techniek & bouw, machinebouw en lucht- & ruimtevaart
• Materialententoonstelling (lichtgewicht & biobased materialen) van MATERIA
• Gratis entree voor bezoekers

Properties • Applications • Solutions

3e editie

gratis toegang

Inclusief

Tentoonstelling
Lightweight & Biobased

Met ondersteuning van:

www.materials.nl
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Materials 2015 is meer dan alleen een beurs over (nieuwe) materialen en materiaaleigenschappen. 
Er komen ook veel materiaaltechnieken aan bod, zoals specialistische bewerkingen, warmte-
behandelingen, omvormtechnieken, oppervlaktetechnieken en verbindingstechnieken. Verder is er 
op de beursvloer veel aandacht voor oplossingen van allerlei ‘materiaaluitdagingen’, zoals corrosie, 
hechting, temperatuurbestendigheid, hergebruik, recyclebaarheid, slijtvastheid, wrijvingsweerstand, 
UV-bestendigheid en vervormbaarheid. En natuurlijk komen onderwerpen als analysetechnieken en 
schade-onderzoek aan bod.

Mis Materials 2015 dus niet! Want deze specifieke vakbeurs, met hoogwaardig 
congresprogramma, voorziet u van kennis en nieuwe (praktische) inzichten.

Gratis op Materials 2015
• Toegang tot de vakbeurs
• Toegang tot congres (presentaties digitaal beschikbaar)
• Toegang tot Materia tentoonstelling
• Beurscatalogus
• Gratis koffie/thee en frisdrank
• Gratis parkeren

U kunt zich inschrijven voor gratis toegang via www.materials.nl

Properties • Applications • Solutions

Timo van Leent
Vakbeurs & Congresmanager
T:  +31(0)40-2969922
E:  t.leent@mikrocentrum.nl
I:  www.materials.nl
 @Materialenbeurs

Meer informatie en aanmelden:

www.materials.nl
Gelieve vooraf te registreren!

Engineering the future Woensdag 22 en donderdag 23 april 2015
NH Conference Centre Koningshof
Veldhoven van 9.30 tot 17.00 uur

Voor wie?

Toepassingsgebieden
De vakbeurs richt zich op diverse markten: automotive, 
high tech systemen, machine- en apparatenbouw, medisch, 
lucht- en ruimtevaart, bouw, transportmiddelen, chemie, 
elektronische industrie, solar, marine/offshore, civiele 
techniek, etc.

• R&D medewerkers
• Engineers
• Materiaaldeskundigen
• Chemici
• (Product)ontwerpers
• Designers
• Productiemedewerkers
• Inkopers
• Constructeurs
• (Industrieel) vormgevers
• Technici
• Architecten

• Consultants
• Kennisinstellingen/ 

onderzoekers
• Onderwijsinstellingen
• Bewerkers en verwerkers 

van materialen
• Ingenieurs
• Onderhoudsmedewerkers
• Kwaliteitsinspecteurs
• Innovatiemanagers
• Test en meet experts
• Proces engineers


