Dien ten laatste op
30 september 2021 in!

BEST APPLICATION CONTEST 2021–2022

Doe mee met uw
toepassing met motion
control & drive technologies
van Siemens
Realiseerde u een innovatieve toepassing met motion control en drive
technologies van Siemens, voor minder downtime of meer efficiëntie
in een industrieel bedrijf? Neem dan met uw project deel aan onze
Best Application Contest 2021–2022, waarmee we drie vernieuwende
applicaties met die grensverleggende technologie bekronen!
Waarmee kunt u deelnemen?
Met elke toepassing waarbij u ons aanbod motion control en drive
technologies inzette om downtime te verminderen of efficiënter
te werken. Elk vernieuwend, creatief project dat u waarmaakte met
onze grensverleggende technologie, om te digitaliseren en te auto
matiseren, zodat u als industrieel bedrijf uiterst flexibel wordt en
elke industriële uitdaging van vandaag en morgen aankunt.
Waarop maakt u kans?
• 5000,-, 3000,- of 2000,- Euro aan motion control of drive technologies
van Siemens, via een voucher.
• Een fantastisch bewijs van uw topcompetenties.
• Meer dan een jaar lang gratis publiciteit en mond-tot-mondreclame.
• Heel wat erkenning tijdens de awardshow van Indumation 2022,
en nog lang daarna …
siemens.be/best-application-contest

Minder downtime, meer efficiëntie? Doe zeker mee!
Ongeacht waar in de keten
Het maakt niet uit wanneer uw toepassing downtime vermindert of
efficiëntie verhoogt. In het productdesign, de productieplanning en
de productie zelf. Tijdens de engineering van een project, voor een
snellere time-to-market, een kortere set-uptijd, of een futureproof
installatie (bv. ontwikkeld met een digital twin) … Of bij het onderhoud
en de service, waarbij uw applicatie pakweg predictive maintenance
mogelijk maakt (bv. door betere diagnose en opvolging van drives,
via visualisatie).
Met onze grensverleggende technologie
Zolang u maar creatief en innovatief met onze motion control en
drive technologies aan de slag ging: aandrijvingen, motoren, motor
reductoren enz. Oplossingen waarmee wij steevast grenzen willen
verleggen, zodat u er optimaal mee kunt digitaliseren en automatiseren.

Neem nu deel met uw innovatieve toepassing
Maakte u een vernieuwende toepassing waar met onze motion control en drive technologies,
die tot minder downtime en meer efficiëntie leidt? En die de spotlights verdient?
Dien uw project dan zeker in, ten laatste op 30 september 2021,
www.siemens.be/best-application-contest
Vanaf 1 oktober 2021 t.e.m. 14 januari 2022 kan iedereen dan (behalve de betrokken Siemenspartner en klant) online zijn favoriete project naar de overwinning stemmen. De drie winnaars
zetten we in de bloemetjes tijdens Indumation 2022, met onze awards en vouchers!

