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Holland Paviljoen 
Automatica 2020 | 16 – 19 juni 2020 | München 

 
De Nederlandse roboticasector in een gezamenlijk paviljoen op  

‘The leading exhibition for Smart Automation and Robotics 
 
 

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

het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat.” 
 
Van 16 t/m 19 juni 2020 wordt de beurs Automatica gehouden in München. Deze beurs staat 
bekend als ‘The leading exhibition for Smart Automation and Robotics’. Aan deze tweejaarlijkse 
beurs deden in 2018 892 verschillende internationale standhouders mee verdeeld over 6 à 7 hallen. 
De beurs trok in 2018 bijna 46.000 bezoekers uit 89 landen (25% Duitsland), die heel gericht op zoek 
waren naar oplossingen en mogelijkheden op het gebied van automatisering en robotisering.  
 
Op verzoek van verschillende partijen uit de markt organiseert Holland Robotics dit jaar voor het 
eerst een gezamenlijk Holland paviljoen. Als Nederlands collectief tonen we zo dat de Nederlandse 
roboticasector de juiste partner is op het gebied van robotica- en automatiseringsoplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen die wereldwijd spelen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, 
energie, veiligheid en het klimaat. Hiermee maken we de kracht van de Nederland roboticasector 
zichtbaar: het creatief samenwerken tussen de producenten van eindproducten en de 
toeleverketen. Om krachtiger over te komen, wordt het paviljoen gepresenteerd met de Holland 
branding 
 
Plattegrond Automatica 
Het paviljoen staat in hal C6, the Future robotics / sensor hal, samen met toonaangevende 
internationale roboticaspelers. zie de plattegronden hieronder en online floorplan. 
 

 
 

 
 

http://www.automatica-muenchen.de/about-the-fair/about-the-fair/at-a-glance/index.html
https://automatica-munich.com/en/trade-fair/organize/fairgrounds-map/?elqcst=272&elqcsid=%7E%7EelqGlobalSectionIdToken%7E%7E#lg=1&slide=0
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Plattegrond Hal C6 Future Robotics / sensor hal  (Holland booth C6.318) 
 

 
About Automatica - What ideas will help build the factory of the future? 
 
Challenges, opportunities, risks: In times of great upheaval, Automatica 2020 provides 
valuable impetus for the future of automated production. The world’s leading trade fair for 
smart automation and robotics is the only event worldwide that brings all visionary key 
technologies together in one place. Another inspiring part of Automatica is the supporting 
program with its focus on relevant topics and top-level speakers: Learn how to utilize the 
latest developments to your advantage from industrial, scientific and political leaders. The 
vision of autonomous production begins here in Munich. 
 
• Over 45,000 international visitors and 890 exhibitors 
• 31% international share Innovation lab on more than 70,000 m2 of exhibition space 
• Think tank with 400 experts contributing to the supporting program 
• 85% of the visitors are decision-makers 
• Visitors from all industrial sectors 
• 83% of the exhibitors are very satisfied with their newly established business contacts 
 
The Automatica attracts a highly influential audience from every industry sector like: 
Automotive, Electrical & electronics, metal-working, plastics, information & communication, 
pharmaceutical, aerospace, packaging, construction, logistics, food & beverage, renewable 
energy and more. More facts  

 

http://fs-media.nmm.de/ftp/AUT/website/files/pdf/automatica20_CompetenceBrochure.pdf
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Profiteer van de collectieve organisatie en promotionele activiteiten 
Het paviljoen op de Automatica 2020 wordt een open en - zoveel mogelijk – symmetrisch plein met 
een representatieve uitstraling met een herkenbare sterke Holland branding. Hierdoor wordt het 
voor bezoekers laagdrempelig om rond en door het paviljoen te lopen en krijgen alle exposanten 
evenveel visibility. In het midden staat een centrale bar en diverse zitjes, waar standhouders met 
gasten plaats kunnen nemen voor kennismaking en besprekingen. Zie hieronder een impressie van 
het paviljoen bestaande uit 15 units voor 16 exposanten, vanuit twee kanten bekeken.  
 

 
 
Deelnamekosten 
De kosten voor deelname bedraagt € 5.500* per unit. Dit tarief geldt alleen voor Nederlandse 
organisaties. De deelnemer draagt bij in de kosten van het gezamenlijk paviljoen en krijgt een 
eigen deel van ca. 5 m2. Verder mag hij gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimte en 
faciliteiten. Iedere deelnemer krijgt een unit met een bedrukte achterwand, LCD-scherm, 
afsluitbare kast, barkruk en 3 stroompunten. Inbegrepen zijn de grondhuur, standbouw, 
aanmeldkosten, verplichte marketingbijdrage, standtoeslagen, organisatie, catering en enkele 
promotionele activiteiten.**  
 
Voor dit bedrag neemt Holland Robotics de complete voorbereiding ten aanzien van de 
standbouw uit handen. Daarnaast profiteert u van de collectieve uitstraling van het Holland 
paviljoen.  
 
Deelnemen 
Bedrijven en kennisinstellingen die interesse hebben in een stand op het gezamenlijk paviljoen, 
kunnen zich inschrijven middels het formulier, zie bijlage. De collectieve stand zal alleen doorgaan 
indien wij uiterlijk 31-1-2020 minimaal 10 ondertekende formulieren van deelnemers hebben 
ontvangen. Wilt u ook deelnemer worden op het paviljoen? Stuur dan het deelnameformulier 
ondertekend uiterlijk 31-1-2020 naar Holland Robotics via communicatie@hollandrobotics.com  
 
*Holland Robotics heeft een financiële bijdrage gekregen vanuit de overheid waardoor wij de 
standaard prijs van € 7.500 kunnen verlagen naar € 5.500.  
 
** De standhouders zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van hun eigen gedeelte van de 
stand, benodigde communicatiemateriaal (logo’s, ontwerp paneel/achterwand, teksten, etc.), 
transport en verzekering van expositiegoederen. 
 
 

mailto:communicatie@hollandrobotics.com
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Aanvullende informatie 
Extra benodigdheden 
Het is mogelijk extra meubilair te huren via de standbouwer, hiervoor krijgen deelnemers een 
bestelformulier met de opties. We moeten er wel rekening mee houden dat er voldoende 
loopruimte overblijft en het paviljoen een open en collectief karakter blijft behouden. Dus plaatsing 
van extra meubilair gaat altijd in overleg en hierover wordt pas door de organisatie beslist als van 
alle deelnemers de benodigdheden en wensen bekend zijn.  
 
Bent u van plan een demo mee te nemen en heeft u daar meer vloeroppervlakte voor nodig of 
ander materiaal of extra stroom, dan vernemen wij dat graag zo snel mogelijk. Afhankelijk van de 
benodigde ruimte per exposant en de spreiding van de demo’s en deelnemers maakt Holland 
Robotics de indeling wie waar komt te staan. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk rekening te 
houden met de wensen van de deelnemers, maar indien nodig zijn wij genoodzaakt (andere) 
keuzes te maken.  
 
Opbergruimte 
Het paviljoen heeft geen groot opslaghok, omdat zoiets altijd in de weg staat en het een exposant 
‘in de schaduw’ zet. Alle exposanten krijgen wel een eigen afsluitbaar kastje bij hun kolom. Tevens 
bevat de bar afsluitbare kasten om spullen in op te bergen. Laat echter geen waardevolle spullen 
achter na sluitingstijd van de beurs, want er is geen bewaking. Grote tassen / dozen etc. na het 
uitpakken svp naar auto of hotel verplaatsen. Heeft u wel opslagruimte nodig op de locatie i.v.m. 
een machine of demo, laat het ons weten dan vragen we de mogelijkheden op de locatie.  
 
Programma 
Het is nog niet exact bekend welke activiteiten wij gaan organiseren tijdens de beursdagen. 
Hierover informeren wij later. Naar verwachting in elk geval een networking lunch / matchmaking 
event, aangeboden door de Nederlandse Ambassade in Berlijn en het Consulaat in München. 
 
Vragen 

• Voor praktische vragen over deelname aan het paviljoen, kunt u contact opnemen met of 
Inge Verheggen via 06-41393117 of communicatie@hollandrobotics.com. 

• Wilt u meer weten over Automatica München of de wijze waarop Holland Robotics het 
roboticalandschap in Nederland presenteert? Neem dan contact op met Thijs Dorssers, 
Manager Holland Robotics via thijs.dorssers@hollandrobotics.com  of 06 - 30854993  

mailto:communicatie@hollandrobotics.com
mailto:thijs.dorssers@hollandrobotics.com

