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Innovatiedagen
als opmaat naar
de toekomst

Innovatiedagen als opmaat naar de toekomst

‘Optimize the future’ is de slogan die het sleutelthema vormt van de aangekondigde 
internationale innovatiedagen van Hesse. Deze zullen plaatsvinden op 14-15 september 
bij het moederbedrijf in Hamm, Duitsland. 

Na maanden van voorbereiding is het 
eindelijk zover. Onder het motto ‘processen’ 
belicht Hesse alle facetten van vloeibare 
coating. Of het nu gaat om optimalisering 
van ambachtelijke spuitapplicaties of om de 
industriële serieproductie; alle toepassings-
gebieden profiteren van onze innovatieve 
oplossingen op het gebied van lakprocessen. 

Het beeldmerk van deze innovatiedagen 
staat symbool voor de diepzinnige en door-
dachte betekenis van een door verfpigmen-
ten gevormde DNA streng en staat tevens 
voor verbondenheid van wetenschap, inno-
vatie en leven. Deze kleurrijke cocon weer-
spiegelt de veelzijdigheid van het Hesse 
productenpallet en vormt de oneindigheid 
van losse elementen tot een geheel.

Hesse hoopt bezoekers vooral te inspireren 
met de nieuwste Excimer-lasertechnologie; 
ideaal voor een breed scala aan matgradaties 
variërend van stompmat met anti-fingerprint 
tot hoogglans. De nieuwe Hesse Hybride 
lak en de meer dan twintig andere ontwik-
kelingen staan centraal tijdens diverse live-
demonstraties.

Behalve praktische demonstraties op de 
onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling zijn er 
tevens lezingen van internationaal bekende 
specialisten uit de branche. Zo zal onder 
andere Hildegard Kalthegener spreken over 
verfdesign als kwaliteitsfactor. Sebastian 
Dantx van de materiaalkeuringsinstantie 
MPA Stuttgart zal vragen beantwoorden 
over het thema brandbeveiliging. Tevens 
is Hesse er wederom in geslaagd om 
diverse mede-exposanten uit aangrenzende 
vakgebieden te strikken. Diverse bekende 
fabrikanten gaan presentaties rondom het 
lakproces verzorgen.

Wat mogen bezoekers dus verwachten?
- Productvoorstellingen: de nieuwste en 

efficiëntste technologieën en arbeidspro-
cessen zullen worden voorgesteld aan 
een duizendtal verwachte gasten;

- Vakgerelateerde voordrachten door 
experts;

- Een dertigtal exposanten van onze 
belangrijkste toeleveranciers zal deze 
innovatiedagen opluisteren;

- Georganiseerde rondleidingen door het 
bedrijf;

- De Hesse innovatieruimte waar de 
belevenis per thema van de huidige en 
toekomstige technologieën te zien is.  
Net zoals de highlights uit ons producten-
pallet die onze gasten onderdompelt en 
dichter tot de veelzijdigheid van de Hesse 
Lignal producten brengt;

- Doel van deze dagen:
 o Uitstraling van Hesse Lignal als innova-

tieve producent van lakken en beitsen;
 o Het creëren van een duurzaam 

communicatie platform; 
 o Het smeden van een lange termijnrela-

tie met nieuwe en bestaande klanten;
 o Exclusieve mogelijkheid het bedrijf van 

dichtbij te leren kennen;
 o B2B uitwisseling van informatie en 

kennis; 
 o 21 beroeps gerelateerde nationaliteiten 

dichter bij elkaar te brengen. 
- Doelgroepen:
 o Bestaande en potentiële nieuwe klanten;
 o Kleine en middelgrote ondernemingen;
 o Industrieklanten;
 o Handel.
   
Als afsluiter van de eerste dag krijgen de 
genodigden een mooie feestavond aange-
boden.   ❚

' Verbondenheid Van 
wetenschap, innoVatie en 

leVen staan centraal'


