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INTEGRATED SYSTEMS 
EUROPE 2022

UITGESTELDE HOUSEWARMING IN BARCELONA

T V& R A D I O  B EU R S

ISE 2022 zal de AV-industrie op veilige wijze 
herenigen in de Catalaanse beurshallen. De 
aanwezigen wordt als vanouds de kans gebo-

den om in aanraking te komen met de nieuwste 
trends en technologieën op het gebied van AV en 
systeemintegratie, zoals we van ISE gewend zijn. 
Een allereerste nieuwe ontwikkeling is er alvast op 
het gebied van de bezoekersregistratie, die com-
pleet papierloos is. Via de nieuwe ISE-app worden 

digitale badges uitgegeven, die ook een bron zullen 
vormen van aanvullende informatie en inhoud. 

Mike Blackman (Managing Director van de beurs) 
kijkt er alvast naar uit: “We zitten met onze beurs 
in de unieke positie dat we alle elementen van de 
industrie onder één dak kunnen samenbrengen. 
Samen met onze mede-eigenaren AVIXA en CEDIA 
hebben we in de aanloop naar onze terugkeer naar 

Van 1 t/m 4 februari 2022 staat Integrated Systems Europe 2022 gepland in FIRA 
Barcelona, de nieuwe thuishaven van de beurs na de verhuizing uit Amsterdam. 

Covid-19 gooide afgelopen jaar nog stevig roet in het eten, maar vooralsnog staan alle 
seinen nog op groen om de AV-beurs nu wél doorgang te laten vinden. De registratie 

voor bezoekers is inmiddels geopend.
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Barcelona heel hard gewerkt om ervoor 
te zorgen dat ISE 2022 echt weer een 
waardevolle ervaring zal bieden. We 
willen innovaties laten zien, mensen 
inspireren en, misschien nog wel het 
belangrijkst, elkaar weer ontmoeten na 
zoveel moeilijke maanden uit elkaar te 
zijn geweest.”

Verspreid over vijf zalen aan de Fira 
Gran Vía, is de beursvloer opgedeeld 
in vijf Technology Zones om een sterk 
verbeterde bezoekerservaring te bie-
den. Tot nu toe hebben meer dan 700 

bedrijven toegezegd te exposeren. Met 
brede gangpaden, een overzichtelijke 
indeling en toonaangevende bedrijven 
die hun technologische innovaties (en 
meer) presenteren, zal ISE 2022 zowel 
de AV-specialisten als de eindgebrui-
kers volop inspiratie bieden, evenals 
oplossingen die hun bedrijven verder 
kunnen helpen.

NIEUW OP ISE
Een innovatie voor 2022 is de Sound 
Xperience van ISE.  Dit speciale bios-
coopcomplex – op luttele meters van 

de Fira Gran Vía, biedt twaalf uniek ge-
configureerde luisterruimtes om audio 
te horen met diepte, nauwkeurigheid en 
haarscherpe helderheid. Dit initiatief, in 
samenwerking met het Eventos Filmax 
Cinema Gran Vía-complex, is de ultieme 
setting om het kenmerkende geluid te 
ervaren van ‘s werelds toonaangevende 
audiomerken. ISE heeft ook haar ruimtes 
waarin nieuwe technologieën gede-
monstreerd worden sterk uitgebreid. Er 
komen drie nieuwe demoruimtes voor 

De vijf Technology 

Zones van ISE 2022

• Audio (Hall 7)

• Digital Signage & DooH (Hall 6)

•  NIEUW: Lighting & Staging (Hall 7) – 

met Lighting Demo Zone

•  NIEUW: Residential & Smart Building 

(Hall 2) 

•  NIEUW: Unified Communications & 

Education Technology (Hall 2) 
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licht en staging (binnen de Lighting 
& Staging Zone), audio en digital 
signage (allebei buitenshuis). Deze 
nieuwe gebieden zullen bezoekers in 
staat stellen om belangrijke multi-
technologische oplossingen te erva-
ren in real-life settings.

CONFERENTIEPROGRAMMA
ISE 2022 staat bekend als een be-
stemming voor inspirerende con-
tent en biedt volop mogelijkheden 
voor professionele ontwikkeling 
door middel van het vijfdaagse 
(meertalige) contentprogramma. 
Het programma (een mix van be-
taalde en gratis sessies) bestrijkt 
een breed scala aan branche-gerela-
teerde onderwerpen. Het hele pro-
gramma is uiteraard te vinden op 
www.iseurope.org, waar sowieso 

alle informatie en het laatste nieuws 
over de beurs te vinden zijn.  

“We zijn verheugd om de AV-
gemeenschap samen te brengen in 
het nieuwe huis van ISE in Barcelona, 
een bruisende stad die bekend staat 
om zijn creativiteit en innovatie”, ver-
telt Sarah Joyce, Chief Global Officer 
bij AVIXA. “Er zullen veel educatieve 
mogelijkheden zijn voor deelnemers 
om te verkennen, waaronder onze 
CTS (Certified Technology Specia-
list) workshops van een halve dag in 
meerdere talen, samen met leden-
evenementen zoals het Duitse CTS-
ontbijt, het Italiaanse ledenontbijt 
en AVIXA Evenementen van de Wo-
men’s Council en AVIXA Diversity 
Council. We kunnen niet wachten om 
iedereen op de show in 2022 te zien!”

VEILIGE OMGEVING
Uiteraard wordt ook tijdens ISE 2022 voort-
durend aan de veiligheid en gezondheid van 
de aanwezigen gedacht. Covid-veiligheids-
maatregelen zullen voortdurend worden 
herzien om te zorgen voor de meest ge-
schikte plannen voor de situatie zoals die in 
februari 2022 is. ISE blijft daarvoor ook nauw 
samenwerken met de locatie, de stad Barce-
lona en de lokale en nationale gezondheids-
autoriteiten. Mogelijke maatregelen zouden 
bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes, 
het houden van afstand en het verstrekken 
van desinfecterende middelen kunnen zijn. 
Een negatief testbewijs, vaccinatiebewijs of 
bewijs van herstel is sowieso vereist om toe-
gang te krijgen tot de locatie.  

De registratie voor de beurs is inmiddels geopend. 

Een ticket boeken kan eenvoudig via 

www.iseurope.org/register.php 
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