
 

 
1 000 Belgische en Luxemburgse bezoekers 

worden verwacht op Expoprotection 
 
Om de twee jaar in Parijs, brengt Expoprotection de beste internationale specialisten, de meest 
innoverende equipment en oplossingen samen voor de preventie en het risicobeheer. 
 
Het aanbod is opgesteld rond twee verschillende en complementaire sectoren : 

 de zone Professionele, natuurlijke en industriële risico’s (methodes en equipment om de 
natuurlijke en industriële risico’s te beheersen en de gezondheid, de veiligheid en de 
levenskwaliteit op de werkvloer te garanderen); 

 de zone Risico op sabotage en brand (expertise, producten en oplossingen om het 
personeel, de goederen en de informatie te beschermen tegen kwaadwillige acties en tegen 
brand). 

De komende editie, die tijdens drie dagen zal plaatsvinden, van 4 tot 6 november 2014 in Parijs, 
Porte de Versailles, zal 700 exposanten en 24 000 bezoekers samenbrengen. 
 

Van de verwachte bezoekers, zullen er ongeveer 1 000 de verplaatsing maken vanuit België en 

Luxemburg. 

 

Expoprotection : platform oor de lancering van producten en technologieën 

 
700 merken en fabrikanten zullen aanwezig zijn op Expoprotection om hun nieuwste oplossingen, 
producten en knowhow te presenteren. Onder hen : 
 

 alle sleutelsspelers en specialisten van de sector : 3M FRANCE, ANSELL HEALTHCARE 
EUROPE, AXIS COMMUNICATIONS SA, CANON FRANCE, DICKIES, DuPont Personal Protection, 
HID GLOBAL GMBH, HONEYWELL, SECURITE COMMUNICATIONS SAS, HYMATOM, JALLATTE 
SAS, LAFONT, PANASONIC FRANCE, PETZL, PROSEGUR, SAINT-GOBAIN PERFORMANCE 
PLASTICS IRELAND, SAMSUNG TECHWIN EUROPE, SHOWA BEST GLOVE, SIEMENS SAS, SONY 
FRANCE, TEB, TYCO FIRE SUPPRESSION, U GROUP, WL GORE & ASSOCIATES GMBH… 

 ongeveer 200 nieuwe exposanten 
  40 % komen uit het buitenland 
  20 Belgische en Luxemburgse exposanten: ACIC, ACMP, ALMECO, ANPI, ANSELL 

HEALTHCARE EUROPE NV, AUTOMATIC SYSTEMS, CONCORDIA TEXTILES, DUPONT DE 
NEMOURS LUXEMBOURG, FASTTEL, FLIR COMMERCIAL SYSTEMS, FULLMARK SA, HEINEN SA, 
IOTEO SA, METAL QUARTZ, MULTITEL, OXYPAS, SEYN INTERNATIONAL, SIOEN NV, VAN LAERE 
INTERNATIONAL NV/SA, VISUAL PLUS CORPORATION 
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Bedrijven en collectiviteiten maken gebruik van hun bezoek om de laatste evoluties, trends en 
technologieën te ontdekken, om hun werknemers en bedrijf nog beter te kunnen beschermen te 
beschermen. 
300 innovaties en noviteiten worden zo getoond op deze beurs. 
 
Dit jaar worden er demo’s van 10 minuten georganiseerd op elke stand die een noviteit voorstelt, om 
de bezoekers meer kans te geven om de nieuwe oplossingen, producten en technologieën te 
ontdekken. De beste innovaties zullen worden beloond door een jury, samengesteld uit experten, 
eindgebruikers en journalisten van de vakpers, en worden onderscheiden op de uitreiking van de 
Trophées Expoprotection. De laureaten worden op dinsdag 4 november bekend gemaakt, op het 
einde van de dag. 
 
 

Over de vakbeurs Expoprotection 
 
Bescherming van werknemers, lokalen, gegevens en de arbeidsomgeving van bedrijven, verenigingen 
en overheidsdiensten: dat is de doelstelling van de standhouders en bezoekers van de vakbeurs 
Expoprotection die om de twee jaar in Parijs wordt gehouden. 
Expoprotection is het enige evenement in Frankrijk waar internationale specialisten hun innovatieve 
oplossingen en producten voorstellen op conferenties en in ontmoetingsruimtes, in twee 
complementaire hallen, Preventie en Risicobeheer: 
- De hal voor professionele, natuurlijke & industriële risico’s: de grote spelers inzake preventie en 
bescherming tegen beroeps- en milieurisico’s; 
- De hal voor bescherming tegen kwaadwilligheid & brand: de grote spelers inzake preventie en 
bescherming van mens, materieel en gegevens tegen handelingen van kwaadwilligheid en brand. 
De standhouders en bezoekers nemen deel aan Expoprotection om in te spelen op de eisen op het 
vlak van preventie, hun knowhow te delen, andere professionals te ontmoeten en, samen, de beste 
oplossingen te zoek om het hoofd te bieden aan risico’s. 
 

 
Enkele cijfers van de editie van 2012 
- 715 exposanten, waaronder 34% internationale 
- 23.750 bezoekers, waaronder 16% internationale 
- 120 conferenties en workshops 
- 4878 deelnemers aan de conferenties en workshops 

 
 
Toegangstarief : 
 
- Gratis toegang voor professionals die een badge of een uitnodigingskaart bezitten 
- 50 € ter plaatse voor iedereen zonder badge of uitnodigingskaart 
 
Gratis badge voor uw lezers met de uitnodigingscode PSAL 
(enkel met preregistratie online : www.expoprotection.com 
 

 

Perscontact : Gaëtan Lachapelle - Tel : +32 2 538 69 02 - glachapelle@promosalons.com 

http://www.expoprotection.com/

