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1.   Management/directie         23%
2.  Technisch manager              13%
3.  Engineer                                   7%
4.  Inkoopmanager                     7%
5.  Verpakkingsmanager           6%

BEZOEKERS

TOP 5 FUNCTIES

SECTOREN

Levensmiddelen Verpakken & materialen Fabrikanten & producenten

Groothandel & Retail Engineering
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Leads verzamelen (87%)     Naamsbekendheid (52%)        Verkoop (15%)  

Innovaties lanceren (48%)  Kennisdelen (37%)  Netwerken (57%)
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"Wij kijken terug op een zeer

geslaagde Empack 2019, met mooie

contacten en commentaren!

Dank voor jullie goede zorgen en tot

een volgende beurs!"

(Colt International - exposant )

"Dit is altijd een fijn moment om u te

laten zien wat er allemaal verkrijgbaar

en verbeterd is in de nooit stilstaande

wereld van de conveyertechniek en

producthandling.

We zijn er trots op dat we ook nieuwe

klanten en daarmee toekomstige

partners dankzij deze beurs hebben

ontmoet". 

(Flex industries - exposant)

"Goed deelnemersveld,

overzichtelijke beurs en alle

benodigde informatie was aanwezig"

(Mora Productie - bezoeker)

van de exposanten is voornemens
deel te nemen aan de volgende editie

van Empack
64% 76% van de exposanten beveelt

Empack aan bij een vriend of
collega

EmpackNL #EmpackNL EmpackNederland

GRAAG TOT ZIENS!

Meer info? Ga naar www.empack.nl of bel +31 (0)183 - 680 650
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Volg ons op social media:

4%

Verpakkingsmaterialen (27%)   

Verpakkingsmachines  (28%)

  Print & processing  (28%)

Intralogistiek & handling  (9%)    

IT & Software, Smart Devices  (4%)
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