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The Bright World of Metals bouwt internationale leidende positie 

verder uit 

 

 GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST geven im-

pulsen voor investeringen 

 Meer vakbezoekers van Overzee 

 Beurskwartet jaagt de megatrends ‘Industrie 4.0’ en ‘Additi-

ve Manufacturing’ verder aan 

 

Na vijf succesvolle beursdagen heeft de Bright World of Metals op 

zaterdag 29 juni met goede resultaten haar deuren gesloten en haar 

leidende positie als ’s werelds belangrijkste beursplatform voor de me-

tallurgie- en gieterijtechnologie op indrukwekkende manier onderbouwd. 

Talrijke investeringen, spontane zakendeals en een levendige uitwis-

seling van ervaringen en knowhow tussen exposanten en vakbezoekers 

hebben hun stempel gedrukt op de uiterst dynamische sfeer in de twaalf 

beurshallen van het beursterrein in Düsseldorf. Zowel de exposanten 

als de bezoekers van GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST 

bereikten goede resultaten en er kon vooral op het gebied van internati-

onaliteit in vergelijking met de vorige edities een groei worden ge-

noteerd. Bij exposanten ligt deze op 70 procent (2015: 65 procent) en 

bij bezoekers 66 procent (2015: 62 procent). 

 

Succesfactoren: internationaliteit & beslissingsbevoegdheid 

“Met rond de 2.360 exposanten van overal ter wereld dekken GIFA, 

METEC, THERMPROCESS en NEWCAST bijna de complete, interna-

tionale markt af. Er zijn zowel globale spelers als kleine, innovatieve 

nieuwkomers en aanbieders van niche-technologieën aanwezig,” aldus 

Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow 

Technologies van Messe Düsseldorf GmbH. Er werden rond de 

72.5000 bezoekers uit 118 landen tijdens de vijf beursdagen in de hal-

len verwelkomd. Vooral van Overzee is de vraag naar Europese metal-
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lurgie- en gieterijtechnologie heel groot – en dan vooral vanuit de Azia-

tische regio. Dit wordt ook door de internationale ranking van landen 

weerspiegeld: deze wordt aangevoerd door India en China, gevolgd 

door Italië, Turkije, Japan, Frankrijk en Rusland. “Deze hoge internatio-

naliteit aan exposanten- en bezoekerszijde is een wezenlijke garantie 

voor succes van de Bright World of Metals en maakt dat het beurskwar-

tet onvervangbaar is. Voor de metaal- en gieterijprofessionals van over-

al ter wereld  zijn GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST een 

absolute must,” vervolgt Kehrer zijn relaas. 

 

Dit wordt ook bevestigd door ing. Heinz Nelissen, president van GIFA & 

NEWCAST  en directeur van Vesuvius GmbH FOSECO Foundry Divi-

sion: “Meteen na de start van de beurs was de latente onzekerheid door 

de dip van de conjunctuur snel vergeten door de enorme toestroom van 

vakbezoekers. Het grote aantal hoogwaardige, zeer internationale vak-

bezoekers interesseerden zich voor de innovaties van de exposanten,” 

aldus Nelissen. Vooral digitalisering, automatisering, additive manufac-

turing en efficiënt omgaan met resources stonden binnen de gesprek-

ken centraal. Als één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat 

GIFA haar status als ’s werelds toonaangevende beurs duidelijk beves-

tigt.” 

 

De tweede belangrijke succesfactor is naast de hoge internationaliteit 

de kwaliteit van de bezoekers: meer dan twee derde deel van de be-

zoekers is binnen hun onderneming in het mid- of hoger management 

werkzaam en direct bij investeringsbeslissingen betrokken. Dr. Ing. Jo-

achim G. Wünning, president van THERMPROCESS en directeur van 

WS Wärmeprozesstechnik GmbH, kan dit vanuit het zicht van de ex-

posanten alleen bevestigen: de stemming is uitstekend. De Bright World 

of Metals geeft sterke impulsen af voor investeringsbeslissingen – en 

dat is precies wat onze industrie nodig heeft.”  

 

Beurskwartet: aanjager van megatrends 

Eens te meer heeft het metallurgie-beurskwartet zich als aanjager van 

trends en innovaties bewezen. Vooral de megathema’s ‘additive manu-



 

 

facturing’ en ‘industrie 4.0’ hebben zich als een rode draad door de be-

urshallen getrokken en konden op een grote interesse van de vakbezo-

ekers rekenen. Maar ook de thema’s energie-efficiëntie en resources-

besparing hebben een stempel gedrukt op de beurzen, zoals bijvoorbe-

eld tijdens de ecoMetals-Trail goed te zien was. De samenvatting van 

Burkhard Dahmen, president van METEC en voorzitter van de directie 

van de SMS group, is dan ook zeer positief: “Deze editie van METEC 

heeft een duidelijk signaal over de toekomst van de metallurgie en 

staalproductie afgegeven. De exposanten presenteerden oplossings-

concepten, die in de eerste plaats de toekomstige highlight-thema’s van 

de branche weerspiegelden: ecoMetals, additive manufacturing, duurz-

aamheid en digitalisering. Het is nu zaak deze spirit mee te nemen en 

te vertalen naar een succesvolle toekomst. Ik verheug me op de resul-

taten hiervan, die we op METEC 2023 zullen zien.”  

 

De volgende Bright World of Metals met de toonaangevende beurzen 

GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST staat in juni 2023 op 

het programma: de concrete datum wordt in de komende maanden va-

stgesteld. 

 

Further links: 

 

Editorial videos: 
https://www.m4online.de 
Editorial audio clips: 
https://dhd-news.de/messeddf/event/888/gifa-metec-thermprocess-newcast-
2019 
Exhibitors’ opinions: 
https://www.gifa.de/de/Home/LIVE_2019/GMTN_LIVE_2019 
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For further information, please visit www.tbwom.com as well as the following so-
cial networks: 

Twitter: www.twitter.com/tbwom 
Facebook: http://www.facebook.com/TheBrightWorldofMetals 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/7442674 
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