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Europort lanceert nieuwe huisstijl 

 
Europort, de toonaangevende internationale beurs voor maritieme technologie, heeft in 
september een nieuwe huisstijl geïntroduceerd en blijft na de wereldwijde introductie 
positieve feedback ontvangen van de industrie. De nieuwe huisstijl is een visuele 
weerspiegeling van de positie van Europort als het belangrijkste evenement op de 
maritieme en offshore support-kalender om technologische ontwikkelingen te 

identificeren en introduceren. 
 
Raymond Siliakus, Exhibition Manager voor Europort, zegt hierover: “Europort draait om 
technologische vooruitgang. We zijn ervan overtuigd dat de oplossingen en tools die in 
het huidige moeilijke economische klimaat vereist zijn om een stap voor te blijven zullen 
komen van technologische innovatie. Het zijn de toonaangevende spelers op dit gebied 
die de industrie in zijn geheel voortdrijven. Europort biedt een platform voor de 

ontwikkeling en distributie van baanbrekende technologie. De beurs faciliteert koplopers 
in de maritieme en offshore industrie. We zijn van mening dat de nieuwe huisstijl dit doel 
weerspiegelt. 
 
Dhr. Siliakus merkt op dat de hele industrie gericht is op winstgevendheid en het streven 
naar efficiëntie, op commercieel vlak en op het gebied van duurzaamheid. Daarom zijn 
de belangrijkste thema's van Europort in 2015 zowel gericht op de mogelijkheden als op 

de uitdagingen voor de sector: technologisch leiderschap, ship efficiency, nieuwe 
marktkansen en human capital. De beurs focust op special purpose ships, zoals offshore 
supportschepen, heavy lifting schepen, superjachten, workboats, baggerschepen en 
marineschepen. 
 
Om tegemoet te komen aan de vraag is de expositieruimte van Europort met 5% 
vergroot ten opzicht van 2013. In 2015 telt de beurs tien hallen met een totale 
oppervlakte van 42.000 vierkante meter. Op dit moment is al 85% van de beschikbare 
standruimte gereserveerd.  
 
“De vorige editie van Europort trok 29.355 bezoekers uit 84 landen. Voor 2015 zetten we 
in op meer dan 30.000 bezoekers en ruim 1100 exposanten, waarvan 35% internationale 
bedrijven. Op Europort 2015 kunnen de toonaangevende bedrijven in de maritieme 
wereld hun laatste innovaties, geavanceerde technologieën en trendprognoses 
voorstellen aan een internationaal publiek,” zegt dhr. Siliakus. 

 
Europort vindt plaats van 3 – 6 november 2015 in Ahoy Rotterdam. 
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