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TechniShow 2024 vindt plaats van 12 tot en met 
15 maart. Dan vormt de Utrechtse Koninklijke 
Jaarbeurs wederom het kloppende hart van 
de maakindustrie in de Benelux. Hiermee keert 
TechniShow terug naar het voorjaar, traditioneel 
hét moment dat TechniShow de deuren opent.

TechniShow is de grootste en belangrijkste 
vakbeurs van de Benelux op het gebied van 
industriële productietechnieken, verwerking en 
bewerking van metalen, kunststoffen, toebehoren 
en hulpmiddelen. TechniShow is al bijna driekwart 
eeuw het visitekaartje voor de sector en we zijn 
verheugd dat we samen met u in maart 2024 weer 
een grote beurs gaan neerzetten.

De beurs brengt op een unieke manier vraag en 
aanbod samen en biedt een meer dan geschikt 
moment om je bedrijf op de kaart te zetten, je 
machines en je innovaties te tonen aan duizenden 
bezoekers, die bestaan uit adviseurs, eind- en 
medebeslissers uit de maakindustrie. Ontmoet 
elkaar fysiek, kijk elkaar in de ogen en geef live 
demonstraties. Voor wederzijds vertrouwen en 
snelle investeringsbeslissingen.

TechniShow 2024
weer in het voorjaar

TechniShow is voor aanbieders het ideale 
platform om het nieuwste aanbod in de 
productietechnologie te demonstreren aan 
duizenden adviseurs en beslissers uit de 
maakindustrie. 

Deelnemen:
dit is waarom

HET GENEREREN
VAN LEADS

HET PRESENTEREN VAN 
PRODUCTEN EN INNOVATIES

RELATIEBEHEER
& NETWERKEN

HET VERGROTEN VAN 
NAAMSBEKENDHEID

HÉT PLATFORM VOOR DE
MAAKINDUSTRIE IN DE BENELUX.

Door deelname vergroot je jouw 
businesskansen én je netwerk.
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Het groeiende belang 
van de maakindustrie

De maakindustrie draagt jaarlijks voor 18% bij aan de 
Nederlandse economie en toont de afgelopen jaren 
een groei met dubbele cijfers. In economisch belang is 
de sector nu vergelijkbaar met de chemie en de food 
industrie. 

TechniShow stelt alles in het werk om bezoekers goed 
voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. 
Om wereldwijd een belangrijke speler te blijven is 
het digitaliseren en het toepassen van vernieuwende 
productietechnologie essentieel voor de Nederlandse 
maakindustrie. 

Deelnemers aan TechniShow werken daarom continu 
aan innovatieve oplossingen om processen te 
vereenvoudigen, te digitaliseren en te verduurzamen 
om zo het meest flexibelle en digitaal best verbonden 
productiewerk te creëren. De Nederlandse 
maakindustrie blijft daardoor wereldwijd een 
belangrijke speler.

De innovatiekracht van de maakindustrie stond tijdens 
TechniShow 2022 centraal. Waar exposanten zich 
focusten op innovaties, stond het programma in het 
teken van reshoring, kortere doorlooptijden, kleinere 
series, het tekort aan vakmensen en verduurzaming. 

De commerciële successen 
van TechniShow 2022

‘‘Minder leads dan vorige edities maar de leads 
die we hebben zijn high potentials. Bij ons gaat 
kwaliteit boven kwantiteit, de kwaliteit van de 
bezoekers was goed”.

Dennis Hoogstraten
Accountmanager bij Kärcher

“Ik verkocht al direct op de eerste dag aan een 
nieuwe klant een machine. Bovendien veel mooie 
leads opgedaan. Volgende keer zijn we er weer bij!”. 

Nico de Voogt
Eigenaar van DeraTech (België)

“De beurs is voor ons een meer dan groot succes. 
Onze stand werd druk bezocht, en we hebben 
veel commerciële successen geboekt”. 

Jörgen Kroeze
Salesmanager bij Klaassen Machines

“Er waren minder mensen vanwege deze 
zomereditie maar de bezoekers zijn van hoge 
kwaliteit. Grote mate van interesse en fijn om meer 
de diepte in te kunnen met (potentiële) klanten”.

Eddo Cameraat
Mede eigenaar van Laagland
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Facts & figures 2022

50%

Eind -of 
medebeslisser 

19%

Geeft advies bij 
beslissingen 

Directie / Eigenaar         
Manager met personeel              
Engineer            
Afdelingshoofd 
Inkoop 
Adviseur             
Accountmanager            
Vakman             

FUNCTIES* 

TOP 5 LANDEN BEZOEKERS       
De bezoekers kwamen uit 48 landen wereldwijd.            

NEDERLAND

BELGIË

DUITSLAND

ITALIË

TSJECHIË

*Onder Eindgebruikers

Vervaardiging van metalen
High tech en machinebouw
Basismetaal industrie
Technisch ontwerp-, ingenieurs- en 
adviesbureau
Groothandel
Onderwijs
Automotive industrie
Elektronische en elektronica industrie
Rubber- en kunststofindustrie
Agro en Food
Energie
Bouw en constructie
Nautische industrie / Scheepsbouw/ 
Offshore
Medische sector en zorg
(Semi-) Overheid
Installatie
Lucht- en ruimtevaart
Meubelindustrie en interieurbouw
Transport en logistiek
Instituten en onderzoeksinstellingen
Agro en Horti
Grond-, Weg- en Waterbouw
Infrastructuur

SECTOREN*
op volgorde van aantallen

Vanwege alternatieve datum in 2022 waren de bezoekersaantallen

lager dan bij een reguliere TechniShow editie.  Pagina 4

BEZOEKERSAANTALLEN

2018 42.676

2022 16.700

2024 40.000+



De bezoekers verrijken hun kennis tijdens 
inhoudelijke sessies, workshops en activiteiten 
rondom diverse, actuele thema’s:

De thema’s

TechniShow 2024 vindt gelijktijdig 
plaats met ESEF Maakindustrie 2024, 
dé toonaangevende vakbeurs voor 
succesvolle, duurzame en innovatieve 
maakoplossingen. Met de nieuwste 
materialen, flexibele oplossingen en 
toeleveringsstrategieën, zorgt dit voor de 
bezoeker voor een perfecte combinatie 
van ‘make and buy’ oplossingen.

Jaarbeurs organiseert TechniShow 
in opdracht van branchevereniging 
FPT-VIMAG. FPT-VIMAG is eigenaar 
van TechniShow en creëert met haar 
activiteiten een fysiek en multimediaal 
platform voor haar leden. Het is daarmee 
van grote toegevoegde waarde voor de 
productietechnologiesector.

KETENSAMENWERKING

OVER JAARBEURS
& FPT-VIMAG

SMART INDUSTRY

KETENSAMENWERKING

DIGITALISERING

ARBEIDSMARKT

DUURZAAMHEID
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Tarieven
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* Exclusief standbouw en btw. Minimale standgrootte is 12m2

BASIS TARIEF PER M2

NIET-LEDEN LEDEN
FPT-VIMAG 

€176 €147Vroegboek 
t/m 31 maart 2023

MEDE-EXPOSANT
NIET-LEDEN LEDEN

FPT-VIMAG 

€899 €899

€205 €176Standaard 
1 april t/m 31 okt 2023

€225 €193Laatboek
1 nov 2023 t/m mrt 2024



• Visual op XL schermen (Gold, 10 sec)
• Studio-opname (4 uur)
• Banner beurssite
• Banner/Advertorial EDM
• Logo op beursplattegrond

• Leads van content downloads
• Inzicht in virtual booth visits
• Webinar & Live Q&A

• 3x videoplaatsing
• Banner netwerkplatform
• 3x plaatsen nieuwsitems
• 3x plaatsen producten

ROYAL LEADS ROYAL BRANDING ROYAL CAMPAIGN ROYAL SUPERIOR
Kwalitatieve leads Extra zichtbaarheid Branding én leads Maximaal rendement

ALLES UIT
ROYAL LEADS

ALLES UIT 
ROYAL LEADS

ALLES UIT
ROYAL BRANDING

ALLES UIT
ROYAL BRANDING

ALLES UIT
ROYAL START

ALLES UIT
ROYAL START

ALLES UIT
ROYAL START

ALLES UIT
ROYAL START

BESTE
KEUZE!

ROYAL START 
Start je deelname

• Gemakkelijk voorbereiden in netwerkplatform
• Relaties persoonlijk uitnodigen met eigen registratielink
• Leads verzamelen door scannen bezoekersbadges
• Documenten en links delen op netwerkplatform*
• Afspraken maken met prospects op netwerkplatform

€899€1.195
LEDEN FPT-VIMAGREGULIER

€1.195€1.395
LEDEN FPT-VIMAGREGULIER

€1.195€1.395
LEDEN FPT-VIMAGREGULIER

€1.495€1.695
LEDEN FPT-VIMAGREGULIER

€10.000€10.000
LEDEN FPT-VIMAGREGULIER

VERPLICHT

PAKKET

Deelname
pakketten

ONLINE BEDRIJFS PROFIEL 
NETWERKPLATFORM 
CATEGORIE ZILVER

ONLINE BEDRIJFS PROFIEL 
NETWERKPLATFORM 
CATEGORIE ZILVER

ONLINE BEDRIJFS PROFIEL 
NETWERKPLATFORM 
CATEGORIE BRONZE

ONLINE BEDRIJFS PROFIEL 
NETWERKPLATFORM 
CATEGORIE GOUD

ONLINE BEDRIJFS PROFIEL 
NETWERKPLATFORM 
CATEGORIE PLATINA

LIMITEDEDITION

Pagina 7*excl uitleveren leads en alleen plaatsen van links en documenten, zoals brochures en whitepapers



STANDBOUW BASIS STANDBOUW COMPLEET
vanaf 12m² vanaf 12m²

€87 €103

Prijs per m² Prijs per m²

3x Expo Railspot 
PAR30 11W LED (CP)
1x Elektrapakket 
3,5 kW/230V stroom incl. WCD
12x Standschoonmaak 
(per m², dagelijks)

1x Afvalemmer Abano, 
18 liter, Zwart
3x Expo Railspot 
PAR30 11W LED (CP)
1x Elektrapakket 3,5 kW/230V 
stroom incl. WCD
12x Standschoonmaak
(per m², dagelijks)

INHOUD INHOUD

1x Standbouwsysteem
1x Frieslijst
1x Naamsvermelding (max. 25 karakters)
12x Escolita tapijttegels Antraciet (052)
1x Statafel Redo Wit
2x Barkruk Patti Wit
1x Afvalemmer Abano, 18 liter, Zwart

1x Standbouwsysteem
1x Frieslijst
1x Naamsvermelding (max. 25 karakters)
1x Bergruimte (1x1m) 
incl. schappen en haken
12x Escolita tapijttegels Antraciet (052)
1x Statafel Redo Wit
2x Barkruk Patti Wit

Kies jouw Standbouw pakket
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Zie hier een greep uit de standbouwpakketten. Het totale overzicht van de standbouwpakketten en de voorwaarden staan in het exposantenportaal.
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Kies jouw Standbouw pakket
Zie hier een greep uit de standbouwpakketten. Het totale overzicht van de standbouwpakketten en de voorwaarden staan in het exposantenportaal.

STANDBOUW DELUXE STANDBOUW FIRSTCLASS
vanaf 16m² vanaf 20m²

€126 €203

Prijs per m² Prijs per m²

4x Stoel 
zonder armlegger Sestri Wit
1x Afvalemmer 
Abano, 18 liter, Zwart
4x Expo Pendel 
PAR30 11W LED (CP)
1x Elektrapakket 3,5 kW/230V 
stroom incl. WCD
16x Standschoonmaak 
(per m², dagelijks)

4x Stoel 
zonder armlegger Sestri Wit
1x Afvalemmer 
Abano, 18 liter, Zwart
5x Expo Pendel 
PAR30 11W LED (CP)
1x Elektrapakket 3,5 kW/230V 
stroom incl. WCD
20x Standschoonmaak 
(per m², dagelijks)

INHOUD INHOUD

1x Standbouwsysteem
1x Frieslijst
1x Naamsvermelding (max. 25 karakters)
1x Bergruimte (1x2m), 
incl. schappen en haken
1x Full colour print op berging 
(197cm breed x 247cm hoog)
16x Escolita tapijttegels 
Antraciet (052)
1x Tafel Redo Wit

1x Standbouw Aluvision
1x Blikvanger incl. full colour print 
(198,5cm breed x 347,2cm hoog)
1x Naamsvermelding (max. 25 karakters)
1x Bergruimte (1x2m), 
incl. schappen en haken
20x Tapijt - Kleurkeuze 
(alternatief beschikbaar)
1x Balie Bern Wit
1x Tafel Redo Wit

Bouw je liever 
zelf je stand?

Vrije standbouw is mogelijk vanaf 20 m2 
met inachtneming van het standbouwreglement



BoosterpakkettenLIMITED

EDITION

BOOSTERPAKKET 1 BOOSTERPAKKET 2 BOOSTERPAKKET 3 BOOSTERPAKKET 4
Boost your Royal Branding Boost your Royal Lead Generation Boost your Total Campaign Boost your Thought Leadership

€2.500 €2.900 €7.500 €15.000
€3.750 €4.345 €10.395 €22.295

Sponsor theater (hele dag)

Studio-opname (4 uur)

Visual op XL schermen
(Gold, 10 sec)

Demo/workshop op beurs in het 
programma

1x online promotie van
content-item in nieuwsbrief

Seminar in theater op beursvloer 
(incl. leads)

Logo op online plattegrondLogo op online plattegrond

Innovatie-route deelname

Banner op beurswebsite

Logo op bezoekersplattegrond 
bij o.a. entree beursvloer

Visual op XL schermen
(Gold, 10 sec)

Notificatiebericht sturen 
1 per exposant per beurs
(max 4 exposanten per dag)

Notificatiebericht sturen 
1 per exposant per beurs
(max 4 exposanten per dag)

1x online promotie van
content-item in nieuwsbrief

Seminar in theater op beursvloer 
(incl. leads)

Banner op beurswebsite

Logo op bezoekersplattegrond 
bij o.a. entree beursvloer

Visual op XL schermen 
(Brons, 10 sec)
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Een goede beursdeelname staat of valt met het 
formuleren van heldere doelstellingen en de juiste 
voorbereiding.

Ligt de focus op het verkrijgen van nieuwe leads? Is 
relatiebeheer juist belangrijk voor uw organisatie of 
gaat het vooral om naamsbekendheid?

Wij helpen u graag het hoogste rendement uit uw 
investering te halen.

DEELNEMEN?
Wij staan voor u klaar!

JENNIE ELZINGA
Head of Projects

jennie.elzinga@jaarbeurs.nl
+31(0)6 114 353 93 
+31(0)30 295 2999

NICOLE VAN LEEUWEN
Sr. Accountmanager

nicole.van.leeuwen@jaarbeurs.nl
+31(0)6 15 348 781

 +31(0)30 295 2999

BRYAN VERKADE
Sr. Accountmanager

bryan.verkade@jaarbeurs.nl
+31(0)6 37321844

+31(0)30 295 2999
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