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Met METAV de blik op Europa als afzetmarkt 
 

Oegstgeest, 11 oktober 2011 – METAV is dé internationale beurs voor 

productietechnologie en automatisering. De tweejaarlijkse beurs vindt in de even 

jaren plaats in Düsseldorf. Over ruim vier maanden is het weer zo ver: van 28 

februari tot 03 maart 2012 opent de beurs voor de 17e keer de deuren.  

 

METAV presenteert moderne produtietechnologie voor de gehele keten: van de 

individuele machine tot complete productielijnen. De beurs wordt georganiseerd 

door VDW, de Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, uit Frankfurt am 

Main. 

 

Deelname METAV interessant voor exposant en bezoeker 

In haar meer dan 30-jarige geschiedenis heeft METAV een vooraanstaande positie 

verworven onder de Europese beurzen op het gebied van metaalbewerking. Om 

een aantal redenen mogen exposanten en bezoekende professionals deze beurs 

niet missen. 

  
• METAV 2012 in Düsseldorf is de eerste internationale beurs voor de 

metaalbewerking in het jaar in Duitsland. Voor de machinebouw is Duitsland met 

een aandeel van meer dan een derde en een volume van naar schatting 5,4 miljard 

euro de grootste markt in Europa. Het is een must voor alle internationaal 

opererende aanbieders van productietechnologie om hier aanwezig te zijn. 

• METAV is een belangrijke graadmeter voor het investeringsgedrag van de 

verschillende afnemers van machines. In turbulente tijden, waarin het blijft 

rommelen op de financiële markten en waarin de schuldencrisis in Europa en de 

USA nog niet onder controle is, is het voor iedere onderneming van doorslaggevend 



 

 

belang om zijn kansen te benutten en de orderportefeuilles zo vroeg mogelijk in het 

jaar te vullen. 

• Op METAV zoeken en vinden de afnemers van machines informatie over 

noviteiten binnen het totale productieproces, van technisch idee tot eindproduct, 

voordat zij hun budget omzetten in concrete bestellingen. Het VDW-

exposantenonderzoek toont aan dat tweederde van de exposanten op de afgelopen 

METAV aangaf een goed tot zeer goed resultaat geboekt te hebben. 

• METAV bereikt in het bijzonder de twee grote afnemersgroepen van de  

machinebouw: andere machinebouwers en de automobiel- en daaraan toeleverende 

industrie. Meer dan de helft van de METAV-bezoekers kwam in 2010 uit deze beide 

branches. 

• METAV is het belangrijkste platform voor afnemers uit de metaalbewerking 

ten noorden van de rivier de Main, in de Benelux, Scandinavië en Oost-Europa. 

METAV bereikt professionals uit deze gebieden die de EMO in Hannover en de AMB 

in Stuttgart aan zich voorbij laten gaan.  

• Voor 86% van de METAV-exposanten is Nordrhein-Westfalen als afzetmarkt 

buitengewoon interessant. Voor hen is METAV de belangrijkste beurs om hun 

klanten te ontmoeten. Vooral de machinebouw is met 1.600 overwegend MKB 

ondernemingen en circa 200.000 werknemers een belangrijke branche.   

• METAV garandeert de exposanten de beste kansen voor het winnen van 

nieuwe klanten. In 2010 kwam meer dan een derde van de bezoekers voor het eerst 

naar METAV. Dat waren dus circa 15.000 potentiële nieuwe klanten.  

 

Omlijstend programma spreekt specifieke klantgroepen gericht aan  

Als organisator van METAV en branche-vereniging ondersteunt de VDW de 

exposanten bij het aanboren van nieuwe markten. Daarom pakt METAV 2012, in 

aanvulling op het aanbod van de exposanten, weer een groot aantal thema's op. Dit 

zorgt ervoor dat de beurs er echt uitspringt tussen de beurzen voor de 

metaalbewerking in 2012. 

 

'Metal meets Medical' richt zich op de medische technologie 

Onder de noemer 'Metal meets Medical' organiseert de firma Siemens samen met 

mediapartners een bijzondere stand op het gebied van medische technologie.  



 

 

Daar kan de bezoeker kennismaken met de verschillende toepassingen van 

metaalbewerking voor de snelgroeiende markt van medische technologie. Het motto 

is „Van uniek product tot massaproductie“. 

 

NRW-clusters tonen productiecompetentie in Nordrhein-Westfalen 

Op METAV 2012 zal Nordrhein-Westfalen (NRW) de kwaliteiten van de deelstaat op 

het gebied van efficiënte productie onder de aandacht brengen. Daarvoor is een 

gezamenlijke NRW-stand op de beurs ingericht. Er worden verschillende facetten 

getoond van specialisaties zoals oppervlaktebewerking, productietechnologie, 

energie- en materiaal-efficiëntie en automotive.  

 

Ook zal er een seminar gehouden worden over het thema „Productietechnologie op 

weg naar elektromobiliteit“.  

 

Composietmaterialen voor lichte constructies – speciale tentoonstelling met 

lezingen 

Lichte constructies vormen een centraal thema in talrijke takken van industrie. 

Vooral de automobielindustrie en de vliegtuigbouw passen veel 

composietmaterialen toe om brandstof te besparen. Dat stelt de 

productontwikkeling, constructie en productietechnologie voor nieuwe eisen.  

 

De VDW organiseert samen met het vaktijdschrift Maschinenmarkt en het Verbund 

Carbon Composites uit Augsburg onder de titel „MM CompositesWorld Area“ een 

speciale bijdrage aan de beurs. Er worden moderne productie- en automatisering-

soplossingen gepresenteerd voor de bewerking van composietmaterialen. Dit gaat 

samen met lezingen voor aanbieders van verspaningstechnologie, lasertechnologie, 

kwaliteitscontrole, verbindingstechnologie, automatisering en meettechniek.  

 

'Machinebouwer – job met power' mikt op technisch talent 

Onder het motto ,Machinebouwer – job met power' werkt de  VDW-

Nachwuchsstiftung aan goed gekwalificeerde instroom voor de machinebouw. De 

stichting geeft voorlichting aan leerlingen van technische scholen en vakopleidingen 



 

 

over beroepen in de metaal, eisen aan studenten en alumni van ingenieursopleidin-

gen, mogelijkheden voor carrière en verdiensten en nog veel meer.  

 

METAV-aanbod ontmoet levendige vraag 

Het totaalconcept van METAV 2012 in Düsseldorf maakt de deelname voor interna-

tionale producenten van productietechnologie aantrekkelijk. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit de toegenomen belangstelling van exposanten, die zich al direct in het begin van 

het jaar 2012 nadrukkelijk op de markt willen manifesteren.  

 

Economische ontwikkeling Europa doorslaggevend voor METAV-succes 

METAV legt de focus op Europa. Daarom is de economische ontwikkeling van 

Europa bepalend voor het investeringsgedrag van de machinegebruikers en 

daarmee voor het succes van de exposanten op METAV.  

 

De afgelopen weken zijn de verwachtingen voor alle belangrijke macro-

economische indicatoren gedaald. Maar hoewel de de cijfers afvlakken zal de 

Europese economie op hoog niveau verder groeien.   

 

In vergelijking daarmee vallen de correcties op de prognoses voor de industriële 

productie minder heftig uit. De investeringsbudgetten voor de belangrijkste branches 

waar klanten actief zijn voor de machinebouw blijven met meer dan 7 procent in 

Europa en meer dan 5 procent in Duitsland komend jaar op een bestendige 

groeikoers. Veel branches investeren met dubbele cijfers in Europa en datzelfde 

geldt voor Duitsland. Dat heeft een versterkend effect op de Europese en Duitse 

machinebouw, waar respectievelijk 12 en 11 procent groei wordt verwacht. Vooral 

de automobielindustrie en de vliegtuigbouw hebben veel nieuwe strategische 

investeringen gepland in nieuwe markten, nieuwe technologieën en nieuwe 

modellen. Daarvan zal de machinebouw profiteren. Om die reden gaat de VDW ook 

voor het komend jaar uit van verdere groei van de Duitse machinebouwsector. 

 
 
 
 
 
 



 

 

METAV 2012 in Düsseldorf 

De aanstaande METAV vindt plaats van 28 februari tot en met 03 maart 2012 in Düsseldorf. De beurs 

heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk technologiepodium voor de totale productietechnologie en 

automatisering in Duitsland en Europa. De beurs is belangrijk voor producenten en afnemers en vindt 

plaats in de even jaren. METAV toont het complete spectrum aan productietechnologie. Zwaartepunten 

in het aanbod zijn machines, productiesystemen, precisietechnologie, geautomatiseerde 

materiaalstromen, computertechnologie, industriële elektronica en toebehoren. Tot de 

bezoekersdoelgroepen van METAV behoren alle grote industrietakken, in het bijzonder de 

machinebouw en de bouw van productielijnen, de automobiel- en toeleverende industrie, lucht- en 

ruimtevaart, elektrotechniek en elektronica, metaalbewerking, medische technologie en de 

ambachtelijke sector. Op de afgelopen METAV 2010 waren circa 700 exposanten aanwezig. Ze 

toonden op een netto tentoonstellingsoppervlak van meer dan 32.000 m²  hun producten, oplossingen 

en diensten. Ze trokken circa 45.000 bezoekers uit 26 landen.   

 

  http://twitter.com/METAVonline 

  http://facebook.com/METAV.fanpage 

  http://www.youtube.com/user/MetalTradefair 


