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2 Voorwoord 
 
De studie bekijkt de situatie in Zuid-Korea. Ook al worden de termen Korea en Zuid-Korea door 
elkaar gebruikt. 
 
Afkortingen: 

• 4IR: Vierde Industriële Revolutie 
• AI: Artificiële intelligentie 

• ICT: Informatie- en Communicatietechnologie 
• IoT: the Internet of Things (het Internet der Dingen) 
• MSICT: Ministry of Science and ICT  
• KRW: Koreaanse Won (Koreaanse munteenheid) 
• PCFIR: Presidential Committee on the Fourth Industrial Revolution (Presidentiële Comité 

voor de Vierde Industriële Revolutie) 
 

Wisselkoers op 7 november 2018 (www.oanda.com): 
• 1 USD ≈ 0,87612 EUR  

• 1 KRW ≈ 00078 EUR 
 
 
 
 
 
 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 
staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de 
grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 
de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 
uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of 
ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 
onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het 
gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze 
publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 
aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 
teweegbrengen.
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3 Definitie – De Vierde Industriële Revolutie  
 
De eerste industriële revolutie begon dankzij de uitvinding van de stoommachine die voor een 
overgang van handenarbeid naar mechanische arbeid zorgde. Tijdens de tweede industriële 
revolutie bracht elektriciteit een versnelde industriële ontwikkeling. Grote vooruitgangen op het 
gebied van elektronica en informatietechnologie zorgden dan weer voor de derde revolutie, ook 
gekend als de digitale revolutie. De vierde bouwt voort op de derde revolutie en zal gekenmerkt 
worden door een fusie tussen de fysieke, digitale en biologische werelden. Men kan opkomende 
technologische doorbraken verwachten op verschillende gebieden, waaronder robotica, 
kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), zelfrijdende voertuigen, nanotechnologie, 
5de generatie mobiele netwerk (5G), 3D printen, virtual reality, big data, biotechnologie en 
kwantumcomputer. Deze technologische doorbraken zullen grote gevolgen hebben op elke 
industrie in de wereld en drastisch veranderingen te weeg brengen op vlak van complete 
systemen, productie en management, en de manier waarop overheden werken. 
 

EERSTE INDUSTRIËLE 

REVOLUTIE 
TWEEDE INDUSTRIËLE 

REVOLUTIE 
DERDE INDUSTRIËLE 

REVOLUTIE 
VIERDE INDUSTRIËLE 

REVOLUTIE 

    

Door de invoering van 
mechanische 
werktuigen met water- 
en stoomkracht 

Door de invoering van 
arbeidsdeling en 
massaproductie met 
elektriciteit 

Door inzet van 
elektriciteit en IT voor 
vergaande 
automatisering 

Op basis van cyber-
fysieke system 

Bron 1: DFKI 
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4 Zuid-Korea in cijfers 
  

Korea is een hoogontwikkeld land met een exportgerichte economie. Deze Aziatische tijger was 's 
werelds 12de grootste economie in 2017 met een Bruto Binnenlands Product van 1.341,1 miljard 
EUR. Het BBP per inwoner in Korea bedroeg 26.057,7 EUR in 2017. De sterke groei van de 
afgelopen jaren zal vertragen van 3,1% in 2017 naar waarschijnlijk 2,8% in 2018. Het IMF 
(International Monetary Funds) gaat uit van een prognose van 2,6% in 2019 en 2,8% in 2020.  
De Koreaanse economie sputtert o.a. door de moeilijke relatie met China en de 
handelsbelemmeringen ten gevolgen daarvan. Bovendien, door haar exportgerichtheid, is ze 
gevoelig aan de situatie van haar handelspartners. Volgens Statista was Korea in 2017 de 6de 
grootste exporteur in de wereld en de 9de grootste importeur van goederen. Sinds 2012 is Zuid-
Korea lid van de 2050 elite club. Dit zijn landen met een bevolking boven de 50 miljoen en een 
inkomen per capita van boven de 17.500 EUR (The Economist Intelligence Unit, 2018). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron 2: IMF 

 

4.1 HANDEL MET ZUID-KOREA 
 

VLAAMSE GOEDERENHANDEL MET ZUID-KOREA (2017) 

Uitvoer naar Zuid-Korea  Invoer uit Zuid-Korea  

1.354.422.916 EUR 2.417.989.430 EUR 

Vlaamse uitvoerproducten naar Zuid-Korea  Vlaamse importproducten uit Zuid-Korea  

1. Farmaceutische producten  16,5% 1. Voertuigen voor vervoer over land 27,8% 

2. Machines, toestellen en mechanische 
werktuigen 

9,9% 2. Machines, toestellen en mechanische 
werktuigen 

15,8% 

3. Voertuigen voor vervoer over land 9,3% 2. Gietijzer, ijzer en staal 15,8% 

4. Anorganische chemische producten 6,6% 4. Kunststof en toepassingen 12,6% 

4. Organische chemische producten 6,6% 5. Organische chemische producten 6,8% 
Bron 3: flandersinvestmentandtrade.com
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5 Trends  
 

5.1 R&D 
 
Dankzij de focus op innovatie en technologie is Zuid-Korea een sterke concurrerende economie 
op de internationale markt geworden. Met een score van 89,3 op 100 staat Zuid-Korea op de 
eerste plaatst op de Bloomberg Global Innovation Index 2018. Het land scoorde het hoogst op 
patentactiviteit, gevolgd door R&D-intensiteit en productiecapaciteit. Korea heeft echter 
tegenover andere OECD-landen een van de laagste scores voor productiviteit. Productiviteit blijft 
een uitdaging voor de Zuid-Koreaanse bedrijven (The Economist Intelligence Unit, 2018). 
  

 
Bron 4: Bloomberg LP 

 

5.2 GRIJZE BEVOLKING 
 
Sinds 2017 is meer dan 14% van de Zuid-Koreaanse bevolking ouder dan 64 jaar, dat maakt van 
Zuid-Korea officieel een grijze bevolking. Daarnaast daalde de bevolking op arbeidsleeftijd voor 
het eerst in 2016. Op slechts 17 jaar tijd veranderde Zuid-Korea van een vergrijsde bevolking naar 
een grijze bevolking. Volgens Statistics Korea is dit de snelste overgang in de wereld. Naar 
verwachting wordt Zuid-Korea in 2026 een ‘super grijze bevolking’ (met minstens 20% van de 
bevolking ouder dan 65 jaar). Voor landen zoals de V.S. en de V.K. zal de overgang van vergrijsde 
bevolking naar super grijze bevolking nog een eeuw duren (Bang, 2018). 
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Bron 5: Statistics Korea 

 
Als gevolg van de vergrijzing in combinatie met een laag geboortecijfer, loonstijgingen en een 
aangepaste belastingtarief, zal de groei van de privéconsumptie leiden tot een hogere 
koopkracht per inwoner. De vergrijzing zal zorgen voor een groei in de detailhandel op gebied 
van gezondheid en persoonlijke verzorging. Volgens BMI Research zal het aantal huishoudens 
met een netto-inkomen van meer dan 50.000 USD (≈ 43.800 EUR) stijgen van 6,5 miljoen in 2017 
naar 11,7 miljoen in 2021. Dit is positief nieuws voor detailhandelaren uit het hogere 
marksegment.  
Vooral de markten voor voedsel en niet-alcoholische dranken zullen groeien door deze 
“premiumisering” trend. Een groeiend gezondheidsbewustzijn zal de vraag naar biologisch 
voedsel en producten gericht op gezondheid doen stijgen. 
 
Een vergrijzende samenleving is sterk verbonden met de drang naar nieuwe technologieën om 
de productiviteit, de krimpende beroepsbevolking en sociale behoeften te ondersteunen.  
Zuid-Korea heeft sinds 2013 ongeveer de helft van de wereldwijde industriële robots gekocht als 
onderdeel van hun strategieën voor meer automatisering en gebruik van robottechnologie. De 
tech-savy community in Zuid-Korea staat te popelen om AI te gebruiken bij het helpen van 
menselijke werknemers. Een voorbeeld hiervan zijn robotgidsen voor luchthavens die in juli 2017 
werden geïntroduceerd ter voorbereiding op de Olympische Winterspelen van 2018.  
Bovendien zullen toekomstige toepassingen van robots waarschijnlijk steeds meer gericht zijn op 
zorg en de vervanging van de afnemende beroepsbevolking (The Economist Intelligence Unit, 
2018). 
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5.3 PRODUCTIE EN CONSUMPTIE 

 
Naarmate technologische vooruitgang steeds meer samenhangt met sociale, economische en 
ecologische transformaties, ondergaan productie en consumptie een snelle en verreikende 
verandering. Dit proces kan voornamelijk worden geclassificeerd als de "diversificatie" en 
"convergentie" van productie en consumptie. In de toekomst zal de nadruk liggen op de snel 
veranderende individuele vraag. Om duurzaam aan deze vraag te voldoen, zullen productie en 
consumptie op een ecovriendelijke manier aangepakt moeten worden. 
 

• Uitbreiding van gepersonaliseerde productie: De vraag naar gepersonaliseerde goederen 
en diensten zal stijgen. Dit betekent de opkomst van een on-demand economie die zelfs 
aan de kleinste behoefte kan voldoen. 

• Snelle veranderingen in consumententrends: technologie en maatschappij zullen op een 
snel tempo veranderen en de levenscyclus van goederen en diensten zal korter worden. 
Het productieproces moet flexibel op deze veranderingen te kunnen reageren. 

• Stijging van milieuvriendelijke productie en consumptie  
• Productie en diensten combineren: Door goederen en diensten te combineren kunnen 

producten toegevoegde waarde creëren terwijl ze interactie hebben met hun 
consumenten. 

• Slimme productie en consumptie: Producenten zullen datagegevens gebruiken om 
processen flexibel te laten werken. Klanten zullen kunnen consumeren op basis van 
informatie verkregen via verschillende kanalen. 

• Convergentie van wereldwijde processen en heroriëntatie: Ondanks een wereldwijde 
verspreiding van productiesystemen zal de productie worden uitgevoerd door middel 
van nauw op elkaar inwerkende systemen. Ondertussen zal de concurrentie tussen 
landen toenemen (Ministry of Science and ICT, 2017). 
 

TRENDS IN PRODUCTIE EN CONSUMPTIE 

DIVERSIFICATIE CONVERGENTIE 

 
Gepersonaliseerde productie 

 

Fusie van productie en 
service  

 
Korte productlevensduur 

 
Smartization 

 
Milieuvriendelijk 

 
Connectiviteit 

                 Bron 6: Production and Consumption in the Fourth Industrial Revolution 
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6 Kansrijke sectoren  
 
Op 11 oktober 2017 lanceerde de Zuid-Koreaanse overheid ‘Het Presidentiële Comité voor de 
Vierde Industriële Revolutie’ (PCFIR). Het comité werd opgericht om overheidsregelgevingen in 
verband met de vierde industriële revolutie en de implementering ervan te bespreken. Drie 
maanden later maakte de overheid haar innovatieve groeistrategie bekend.  Zuid-Korea is van 
plan om in de komende vijf jaar een totaal van 9 biljoen KRW (≈ 7 miljard EUR) te investeren in 
13 belangrijke sectoren. Elke geselecteerde sector zal een aangepaste strategie krijgen. De 
strategieën omvatten de ondersteuning voor vroege commercialisatie en voor de ontwikkeling 
van originele technologie (Woong, Lee, Kim, & Park, 2018).  
 

13 sectoren aangeduid als toekomstige groeimotoren 

Intelligente infrastructuur 

1. Big data & Blockchain 

2. Artificiële intelligentie 

3. 5G & the Internet of Things 

Gecombineerde diensten 

4. Smart city  

5. Virtual/augmented reality  

6. Intelligente robots 

7. Gepersonaliseerde gezondheidszorg 

Industriële fundering 

8. Innovatieve medicijnen 

9. Geavanceerde materialen 

10. Intelligente halfgeleiders 

11. Nieuwe en hernieuwbare energie 

Smart vervoer 
12. Zelfrijdende voertuigen 

13. Drones 

 
Voor de gezondheidszorgsector en innovatieve nieuwe medicijnen sector, zal het ministerie 4,4 
biljoen KRW (≈3,4 miljard EUR) toewijzen. 2,76 biljoen KRW (≈ 2,15 miljard EUR) daarvan zal 
worden besteed aan de gepersonaliseerde gezondheidzorg sector die gebruik maakt van big 
data en AI. De overheid zal ook het R&D-budget voor de ontwikkeling van 30 veelbelovende 
medische hulpmiddelen verhogen, met als doel 12 ervan te kunnen exporteren in 2022.  
De resterende 1,59 biljoen KRW (≈ 1,24 miljard EUR) zal gaan naar de ontwikkeling van 129 
innovatieve medicijnen in 2022 aangezien Zuid-Korea van plan is wereldleider te worden op vlak 
van farmacie en gezondheidszorg.  
 
De sector voor hernieuwbare energie zal 820 miljard KRW (≈ 640 miljoen EUR) toegewezen 
krijgen voor de komende vijf jaar. Het doel is om de huidige 7% hernieuwbare energie te 
verhogen naar 10,5% tegen 2020, en 20% tegen 2030.  
412 miljard KRW (≈ 321 miljoen EUR) gaat naar de AI sector, een van de meest winstgevende 
sectoren, om het aantal bedrijven te verhogen van 34 naar 100. 
 
De overheid zal 577 miljard KRW (≈ 450 miljard EUR) investeren in de ontwikkeling van 
onbemande voertuigen, zoals first passenger drones, met als doel om tegen 2030 wereldleider te 
worden. Daarnaast concentreert de overheid zich op de ontwikkeling van toekomstgerichte 
drones, zelfrijdende auto’s, onbemande schepen en landbouwmachines. Verder zal de overheid 
566 miljard KRW (≈ 442 miljard EUR) investeren in de ontwikkeling van smart robots die gebruikt 
kunnen worden om senioren en mensen met een handicap te helpen (Yonhap, 2017). 
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Het nieuwe beleid is mede ontwikkeld vanwege de toenemende bezorgdheid over de huidige 
regelgevingen die de uitbreiding en gebruik van nieuwe technologieën in Korea beperken, en zo 
op lange termijn ook de economische groei (Woong, Lee, Kim, & Park, 2018). 
 

6.1 BIG DATA EN BLOCKCHAIN 
 
Blockchain is een opkomende technologie die transparant en veilig is waardoor het geschikt is 
voor financiële transacties, overheidsdocumenten en medische gegevens. Zuid-Korea heeft een 
strategie ontwikkelt om de groei van de industrie te versnellen en zo een voorloper te worden 
op het gebied van blockchaintechnologie. Het ministerie van Wetenschap en ICT (MSICT) van 
Korea heeft onlangs belooft de binnenlandse blockchain-bedrijven meer ondersteuning te geven 
en te zullen investeren in blockchaintechnolgie-opleidingen.  
Er wordt verwacht dat het verbod op ICO (Initial Coin Offering) in de nabije toekomst opgeheven 
zal worden. Sinds het verbod in september 2017 hebben vele bedrijven ervoor gekozen om 
fondsen te verwerven in het buitenland. Daarom werkt de Koreaanse overheid sinds juli 2018 aan 
wetgevingen omtrent transacties en verkoop van cryptocurrency, de ontwikkeling van 
gedecentraliseerde applicaties en de ontwikkeling van blockchainsystemen.  
De nieuwe regelgevingen zouden het veiliger en eenvoudiger moeten maken voor beleggers om 
te investeren in blockchain. En voor bedrijven zal het gemakkelijker zijn om de markt te 
betreden.  
Zuid-Korea kijkt ook naar andere mogelijke toepassingen voor blockchaintechnolgie. Het MSICT 
heeft aangekondigd 10 miljard KRW (≈ 7,8 miljoen EUR) te zullen investeren in blockchain 
proefprojecten voor de publieke sector met als doel blockchain-technologie te kunnen inzetten 
bij online stemmen, douane-inklaringen, vastgoedtransacties, livestock supply chain 
management, scheepvaart logistiek, en cross-border e-document distributie.  
Het is duidelijk dat Zuid-Korea blockchain technologie omarmt en er daarom in investeert. 
Steeds meer Koreaanse bedrijven uit de privésector en startups zien potentieel in blockchain. De 
toekomst voor blockchain in Zuid-Korea ziet er rooskleurig uit. (Vilner, 2018). 
 

6.2 ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE 
 
Zuid-Korea gaat 2,2 biljoen KRW (≈ 1,7 miljard EUR) investeren in het ontwikkelen van 
kerntechnologie voor artificiële intelligentie (AI) voor de komende vijf jaren. De overheid wilt 
hiermee de top 4 bereiken in 2022 en zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten en 
China. Het ministerie van Wetenschap en ICT (MSICT) schat dat de Koreaanse AI-technologie op 
dit moment 1,8 jaar achterloopt op de Amerikaanse AI-technologie. 
Het ministerie zal eerst grootschalige AI-projecten ondersteunen op het gebied van defensie, 
geneeskunde en veiligheid. Verder is er budget weggelegd voor de ontwikkeling en onderzoek 
van neurowetenschap (Han-joo, 2018). 
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Bron 7:  Statista 

 

Er zijn R&D-strategieën ontwikkelt voor 3 categorieën in AI: human resources, technologie en 
infrastructuren. Het ministerie wilt het tekort aan AI-talent aanpakken. Daarom zullen er 
intensieve trainingen van zes maanden aangeboden worden. Daarnaast worden universiteiten 
aangemoedigd om AI-cursussen op te zetten. Er zal een grootschalig project komen om AI-
technologie te ontwikkelen, met een focus op het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en 
medische diensten. Zuid-Korea maakt ook zijn chipindustrie slimmer met een goedgekeurd 
budget van 1 biljoen KRW (≈ 780 miljoen EUR) voor de ontwikkeling van AI-halfgeleiders tegen 
2029. Hiermee kunnen de chipfabrikanten meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van AI-
chips. Korea denkt aan de oprichting van vijf regionale AI-onderzoekscentra om onderzoek te 
doen naar de integratie van AI in robotica, biowetenschappen, machines en auto’s. Daarbij is de 
overheid vooral opzoek naar lokale universiteiten die onderzoek doen op het gebied van AI in de 
neurowetenschap (Peng, 2018). 
 

6.3 5G EN THE INTERNET OF THINGS 
 
De vijfde generatie van draadloze communicatietechnologie wordt gezien als een noodzakelijke 
voorwaarde om echt door te breken met het Internet of Things. Met het oog op de 
commercialisering van de 5G mobiele communicatiediensten tegen 2020, breidt de Koreaanse 
overheid haar steun uit om zowel kern- als originele technologieën voor 5G-communicatie 
proactief te beveiligen. Korea zal ook meer inspanningen doen om investeringen aan te trekken 
en een infrastructuur op te zetten voor een succesvolle commercialisering van 5G-diensten.  
 

G20 INTERNET OF THINGS DEVELOPMENT OPPORTUNITY 
INDEX RANKING 

 

1. Verenigde staten 

2. Zuid-Korea 

3. Verenigd koninkrijk 

4. Australië 

5. Japan 

Bron 8: IDC 2016 
*De EU wordt als een entiteit beschouwd in de G20 en werd niet mee opgenomen in de ranking 
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In 2015 werd al 98,9 miljard KRW (≈ 77 miljoen EUR) geïnvesteerd in IoT-technologie, zoals 
draadloze sensoren met bestaande industrieën, waaronder huishoudelijke apparaten, energie, 
gezondheidszorg en auto's. 75,8 miljard KRW (≈ 60 miljoen EUR) was afkomstig van de Koreaanse 
overheid en de resterende 23,1 miljard KRW (≈ 16,5 miljoen EUR) was afkomstig van de 
privésector. 
 

6.4 SMART CITIES 
 
Uit een studie van de Verenigde Naties (VN) blijkt dat meer dan de helft van de wereldbevolking 
in stedelijke gebieden woont. Tegen 2050 zal dit aantal stijgen naar 70% van de wereldbevolking. 
Vele steden zullen door deze urbanisatietendens te maken krijgen met overbevolking en andere 
uitdagingen zoals veiligheid, klimaatverandering, voedselvoorziening en mobiliteit. Smart City kan 
een antwoord bieden op deze problemen (Bouskela, Casseb, Bassi, De Luca, & Facchina, 2016). 
Er zijn verscheidene definities van een Smart City. Een veelvoorkomende definitie die gebruikt 
wordt is afkomstig van de ITU (International Telecommunication Union):    
Een Smart City is een innovatieve stad die gebruik maakt van informatie- en communicatie-
technologieën (ICT) om de levenskwaliteit te verhogen en stedelijke werking, diensten en 
concurrentievermogen te optimaliseren en tegelijkertijd ervoor zorgt dat het voldoet aan de 
behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot de economische, sociale en 
milieuaspecten (Lea, 2017). 
 

ZES ASPECTEN VAN EEN SMART CITY 

 

Slimme economie: innovatie, onder-
nemerschap, een flexibele arbeids-
markt en een internationaal netwerk  

Slimme mobiliteit: duurzame 
transportsystemen, parkeerplaatsen 
en verkeersmanagement 

 

Slimme burgers: onderwijs, sociale 
interactie, ruimdenkendheid en 
participatie in het openbare leven  

Slim milieu: duurzame 
energiebronnen, urban planning, slim 
afvalbeheer en waterkwaliteit 

 

Slim bestuur: transparantie van de 
overheid, beschikbaarheid van 
publieke en sociale diensten, en de 
participatie van burgers in besluit-
vorming 

 

Slim leven: cultuur, gezondheid, vrije 
tijd, veiligheid, huisvesting en sociale 
cohesie 

Bron 9: 3bplus 

 

6.4.1 SONGDO INTERNATIONAL BUSINESS D ISTRICT 

 
In 2005 begon de Koreaanse overheid samen met projectontwikkelaars aan de bouw van Songdo 
International Business District (Songdo IBD), een stad volledig opgebouwd op land herwonnen 
uit de Gele Zee. Deze nieuwe stad maakt deel uit van de Incheon Free Economic Zone (IFEZ) en 
werd oorspronkelijk gebouwd om multinationals aan te trekken maar groeide uit tot het eerste 
Smart City project in Zuid-Korea. 
Bij het ontwerpen van Songdo IBD, liet het internationale architectenbureau Kohn Pedersen Fox 
Associates zich inspireren door populairste steden: de boulevards van Parijs, de kanalen van 
Venetië, de tuinen van Savannah en een New York-achtig Central Park. Het project zou klaar 
moeten zijn in 2022, na een investering van maar liefst 31 miljard EUR. Er wonen nu al 100.000 
mensen in het district en dat aantal moet verdubbelen eenmaal het project klaar is.  
De inwoners van Songdo IBD moeten een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaten. 
Daarom is de stad zo ontworpen dat wonen, werken, winkelen en ontspannen op wandelafstand 
bereikbaar zijn en transport voor een groot deel overbodig wordt. Daarnaast zijn er overal 
zonnepanelen en filtratiesystemen voor regenwater. Huishoudelijk afval wordt verzameld via een 
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ondergronds tunnelsysteem dat door luchtdruk het afval transporteert naar een sorteercentrum 
waardoor vuilniswagens overbodig zijn. 75% van het afval wordt gerecycleerd tot biomassa en 
de recyclagefabriek herverdeelt deze warmte door de hele stad. Verder zitten de muren vol 
camera’s die systematisch nummerplaten scannen om het verkeer te regelen. De straatverlichting 
past zich automatisch aan het aantal voorbijgangers aan.  
Songdo IBD is ontworpen als een kosmopolitische aerotropool. Het is de thuisbasis van 
internationale universiteiten, reizende zakenmensen en multinationals. Door de nabijheid van de 
hoofdstad, de internationale luchthaven en de zee, is de stad zowel een transportknooppunt als 
de toegangspoort tot Korea. Songdo IBD probeert wereldleider te worden op vlak van smart 
cities door internationale bedrijfsevenementen te organiseren en IT, BT en R&D-gerelateerde 
faciliteiten aan te trekken om zich in de stad te vestigen (Lee, Kwon, Cho, Kim, & Lee, 2016).   

PROJECT STAP 1 STAP 2 STAP 3 

Ontwikkeling 

International Business District █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █       

Knowledge & Information Industry Complex █ █ █ █ █ █ █            

Songdo Biofront (1ste stap)    █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █    

Uitbreiding van Techno Park, Incheon      █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Songdo International Complex    █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

High-tech Industrial Cluster     █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Songdo Landmark City      █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █   

Incheon New port █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Infrastructuur 

Renovate van 
het terrein 

Section 5·7  █ █ █ █              

Section 6·8    █ █ █ █ █ █ █ █ █       

Section 11      █ █ █ █ █ █ █ █      

Infrastructuur 

Section 1·3    █ █ █ █ █           

Fishermen Living Countermeasure Complex    █ █ █ █            

Zone 5 in Section 4    █ █ █ █            

•Ontwikkelings- en 

actieplan

•Sanering en 

ankerfaciliteiten

STAP 1: 

VOORBEREIDEN

2003~2009

•Bedrijfs- en 

investeringspromotie

•Woningbouw voor 

buitenlanders

•Ontwikkelingsproject 

versnellen

STAP 2: PROMOTIE

2010~2014 •Ontwikkelingsplannen 

voltooiien

•Besturing van het 

stadsbestuursysteem

STAP 3: 

VOLTOOIIEN

2014~2020
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PROJECT STAP 1 STAP 2 STAP 3 

Aanleg van een avenue voor de Knowledge & Information Industry Complex  █ █ █ █              

Park & Landschapsbouw █ █ █ █ █              

Automatische inzamelingsfaciliteiten voor huishoudelijk afval  █ █ █ █ █ █ █ █          

Faciliteiten om rioolwater te hergebruiken    █ █ █             

Installatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie       █ █ █ █ █ █       

Bron 10: ifez.go.kr 

 

6.4.2 SEJONG 5-1 L IFE ZONE EN BUSAN ECO DELTA C ITY 

 
Begin 2018 koos Zuid-Korea de administratieve overheidsstad Sejong en de Zuidoostelijke 
havenstad Busan als testlocaties voor haar smart city-projecten voor de komende vijf jaar. Het 
Presidentiële Comité voor de Vierde Industriële Revolutie zal zich concentreren op het 
onderzoeken en het ontwikkelen van de twee steden, regelgevingen verspoelen en financiële 
steun bieden om privé-investeringen aan te trekken. Het comité wil ook stedelijke problemen 
oplossen en de kwaliteit van leven verbeteren tijdens de uitvoering van het project en zo een 
ecosysteem creëren voor innovatieve industrieën. 
Het district in Sejong, dat 274 miljoen m² omvat, zal een stad worden die draait rond 
gezamenlijk gebruik maken van auto’s. Persoonlijke voertuigen zullen verboden worden – 
mensen moeten hun auto buiten de wijk parkeren – en zelfrijdende auto’s, gedeelde auto’s en 
fietsen worden als alternatief aangeboden. Sejong zal een technologische hub worden waar 
mensen betalingen kunnen doen met "Sejong Coins", een cryptocurrency met behulp van 
blockchain technologie, en producten kunnen ontvangen via drones. De drones zullen ook 
ingezet worden bij noodsituaties om videobeelden te sturen naar ziekenwagens en ziekenhuizen. 
Het project in Busan zal 219 hectare omvatten. De tweede grootste stad in Korea zal ontwikkeld 
worden tot een milieuvriendelijke stad met een focus op slim waterbeheer. Het hele 
watervoorzieningsproces zal op afstand worden beheerd door een slim watersysteem. Dankzij 
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties kunnen consumenten schoon water verkrijgen. Door 
middel van hydrothermische energie wordt het temperatuurverschil tussen water en lucht 
omgezet in warmte. Ook nieuwe duurzame energie, zoals waterkracht en 
energiemanagementsystemen, worden geïmplementeerd. 
Volgens de overheid zal het stedenbouwkundig plan in de eerste helft van 2019 klaar zijn en 
vanaf 2021 kunnen bewoners intrekken. Het is onzeker of de plannen precies zullen worden 
uitgevoerd als de blauwdrukken vanwege realistische beperkingen. De smart city-technologieën 
zullen ook worden toegepast op bestaande steden. De regering is van plan om elk jaar tot 2020 
vier lokale overheden te selecteren om hun eigen slimme stadsprojecten te leiden (Lee & Choi, 
2018) (Kim K.-J. , 2018). 
 

INNOVATIEVE DIENSTEN DIE AANGEBODEN ZULLEN WORDEN IN DE SMART CITIES 

 Sejong 5-1 Smart City Busan Eco-Delta City 

Transport 

• Persoonlijke wagen parkeren bij 
stadsingang 

• Gebruik van zelfrijdende wagens, 
gedeelde auto’s en fietsen in de stad 

• Smart trams, smart parking en een 
afgestemd verkeerslichtregelsysteem 

Leven 
• Post via drones, robotleveringen 

• Smart farms in gebouwen, lokaal systeem 
voor rechtstreekse levering 

• Hernieuwbare energie, incl. 
hydrothermische energie en zero-energy 
huizen 

Gezondheid/ 
veiligheid 

• Noodhulpbijstand via drones • Smart CCTV en overstromingen 
controlesysteem 
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Administratie 
• Bescherming van persoonlijke informatie 

door blockchain 

• “Sejong Coins” 

• “Smart City 1st Street”, een platform waar 
burgers  

 
 
 

6.4.3 AANBEVELINGEN 

 

• Elke regio heeft een andere behoefte: geen twee steden zijn hetzelfde. Elke stad heeft 
specifieke behoeften en uitdagingen en heeft daarom een andere oplossing nodig.  Er is 
echter geen verschil in de onderliggende technologische trends. Het is dus belangrijk om 
de meest geschikte toepassing te vinden die voldoet aan de behoefte van de stad. 
Bedrijven die in staat zijn om een flexibele aanpak te hanteren kunnen hieruit voordelen 
halen.   

•  Samenwerking is cruciaal: weinig bedrijven kunnen een volledige smart city oplossing 
aanbieden. Daarom is het belangrijk om zijn plaats in de smart city solution ecosysteem 
te vinden en partnerschappen te ontwikkelen om een gezamenlijke oplossing aan te 
bieden aan de steden (Lea, 2017; KISTEP, 2017).  
 

6.5 VIRTUAL REALITY EN AUGMENTED REALITY 
 
Virtual Reality (VR) laat een gebruiker toe om zich te verplaatsen in een gestimuleerde 
driedimensionale omgeving. Augmented Reality (AR) daarentegen plaatst computer gegeneerde 
beelden op de echte wereld met behulp van bijvoorbeeld een smart phone of speciale bril. Het 
verschil tussen beide is dat VR de echte wereld volledig vervangt terwijl AR de huidige 
waarneming van de werkelijkheid verbetert. 
De eerste Koreaanse VR-gaming ondernemingen verschenen in 2016. Volgens de Korea VR-AR 
Industry Association zal de waarde van VR-markt in Korea stijgen van 1,4 biljoen KRW (≈ 1,1 
miljard EUR) in 2016 naar 5,7 biljoen KRW (= 4,4 miljard EUR) in 2020. In 2017 onthulden de 
pretparken Everland en Lotte World VR-attracties en dit jaar opende telecombedrijf KT samen 
met GS Retail een VR-games centrum. Ondanks de snelle ontwikkeling bevindt de VR-AR-
industrie zich nog steeds in de beginfase. Een trage technische vooruitgang en een gebrek aan 
VR-AR content belemmeren de groei (Jang, 2018). Zuid-Korea heeft alleszins de intentie om de 
nummer één positie in te nemen. Daarom zijn er twee extra complexen-centra geopend voor VR- 
en AR-bedrijven (Jeong, 2017). 
Hoewel de toekomst voor VR en AR-games in Korea momenteel onzeker blijft, kunnen we toch 
vaststellen dat de Koreaanse overheid positieve stappen aan het ondernemen is. Zowel de 
overheid als grote bedrijven investeren meer in VR en AR. In februari 2018 liet de Koreaanse 
overheid weten dat ze bezig zijn met de regelgevingen voor nieuwe technologieën, waaronder 
ook VR en AR (Kyoung-son, 2017). 
 

6.6 ROBOTICA 
 
Zuid-Korea staat bekend als de wereldleider op vlak van robotgebruik in de verwerkende 
industrie. Het is ook de tweede grootste markt voor industriële robots en is een belangrijke 
speler in de sector van dienstrobots. Met de komst van de vierde industriële revolutie krijgt de 
robotindustrie veel aandacht. Zuid-Korea wil de revolutie leiden met behulp van de bloeiende 
robotindustrie.  

Bron 11: koreajoongangdaily.joins.com 
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Om de groei van roboticabedrijven in Korea te ondersteunen, heeft het Ministerie van Handel, 
Industrie en Energie (MOTIE) in november 2016 haar ontwikkelingsplan voor de komende 5 jaar 
aangekondigd. Het zal 500 miljard KRW (≈ 390 miljoen EUR) investeren tot 2022. Het ministerie 
wil het gebruik van service-robots in de publieke sector verhogen en meer slimme fabrieken 
ontwikkelen. Hoewel Korea sterke kerntechnologie heeft verworven, blijft de markt voor 
servicerobots klein. Daarom richten de Koreaanse overheid en de private sector zich nu op 
veelbelovende gebieden, zoals collaboratieve robots en chirurgische robots (Kim J. , New and 
emerging trends in Korea's robot industry, 2016).   
  
Tussen 2012 en 2017 steeg de verkoop van robots in Korea gemiddeld 15% per jaar. Het aanbod 
van robots in Korea daalde met 4% in 2017. De belangrijkste reden voor deze vermindering is 
terug te vinden in de elektrische/elektronische industrie. Deze heeft de robotinstallaties in 2017 
met 18% heeft teruggebracht. In de automobiele industrie is de automatiseringsgraad in het 
algemeen veel hoger dan in alle andere sectoren. Enorme projecten, gericht op de productie van 
batterijen voor hybride en elektrische auto's, zouden de reden kunnen zijn voor het hoge aantal 
in de automobiele industrie (Executive Summary World Robotics 2018 Industrial Robots, 2018). 
 

6.7 INNOVATIEVE MEDICIJNEN 
 
De farmaceutische sector is een groeimotor in de Koreaanse economie. In Korea ligt de focus op 
de productie van biosimilars en generische middelen. 
 

Bron12: IFR World Robotics 2018 

 

FARMACEUTISCHE CLUSTERS 

1. Incheon FEZ Bio Cluster 

2. Osong2 Biomedical Cluster (MFG) 

3. Daegu Medivaley (MFG) 

4. Jecheon Biovalley 
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5. Osong High-Tech Medical Cluster (R&D) 

6. Daegu Medivalley (R&D) 

7. Seoul Area 

8. Pangyo2 Techno-valley 

9. Daeduk Innopolis 

Bron 12: Invest Korea 

 

In December 2017 beloofde Zuid-Korea om zijn investeringen in de farmaceutische sector te 
verdubbelen om 15 nieuwe pillen te ontwikkelen in de komende vijf jaar. De overheid en 
farmaceutische bedrijven zullen 3,5 biljoen KRW (≈ 2,7 miljard EUR) investeren in R&D in de 
farmaceutische sector tegen 2022, vergeleken met 1,7 biljoen KRW (≈ 1,3 miljard EUR) in 2016.  
In de afgelopen jaren zijn Zuid-Koreaanse farmaceutische bedrijven wereldwijd concurrentieel 
geworden dankzij de R&D-uitgaven en beleidsondersteuning van de overheid. Toch lopen 
Koreaanse bedrijven achterop in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, met name de 
blockbuster-pillen. De financiële steun voor farmaceutische bedrijven tijdens hun klinische 
proeven zal ook uitgebreid worden omdat de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen een 
langdurig proces is dat geduld vereist (khj, 2017). 
 

6.8 GEZONDHEIDSZORG 
 
Korea’s gezondheidssector groeit dankzij de technische vooruitgang van farmaceutische 
producten, medische apparaten en gezondheidsdiensten, en de overheidssteun bij het betreden 
van de wereldmarkt. De sector van medische apparaten wordt door de overheid gezien als een 
groeimotor voor de economie. In 2012 was Korea de derde grootste speler in Azië en dertiende in 
de wereld op vlak van medische apparatuur. De overheid wil inzetten op ‘smart healthcare’ en 
‘e-health’. Grote Koreaanse bedrijven zoals Samsung zijn daarom ook bezig met e-wearables 
voor particulieren. Voor de zorgverleners werkt het bedrijf aan het verfijnen van bestaande 
technologie (Antwerp Mission, 2016). 
 

6.9 HERNIEUWBARE ENERGIE 

 
Zuid-Korea, de 9de grootste energieverbruiker in de wereld, is bijzonder geïnteresseerd in 
hernieuwbare energie. Omdat het voor energiebronnen en andere grondstoffen voor 96% 
afhankelijk is van import, wil Korea zijn aanbod van duurzame energie vergroten.  
Sinds de Koreaanse overheid in 2011 doelstellingen heeft gesteld om tegen 2030 een aandeel van 
18% van de wereldmarkt te veroveren, zijn de overheidsinvesteringen in duurzame 
energieprojecten opgedreven en is onderzoek in deze sector sterk toegenomen (Antwerp Mission, 
2016). 
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Bron 13:energytransition.org 

 

Ondanks de toegenomen investeringen heeft Zuid-Korea nog een lange weg te gaan inzake 
effectieve toepassingen van hernieuwbare energie. In 2015 was minder dan 2% van de totale 
elektriciteitsproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen. Korea is voor ongeveer een derde 
afhankelijk van nucleaire energie afkomstig van 24 kernreactors. Tegen 2030 moet 20% uit 
duurzame energiebronnen komen en de huidige 24 kernreactors gesloten zijn (Energiewende 
Team, 2018). 
 

6.10 AUTONOME VOERTUIGEN 
 
Een autonoom voertuig, of zelfrijdend voertuig, is een voertuig dat zonder menselijke 
tussenkomst aan het verkeer kan deelnemen. Door gebruik te maken van o.a. lasers, sensoren en 
camera’s en digitale kaarten kan het voertuig reageren op zijn omgeving. 
Grote Koreaanse bedrijven hebben Niveau 2 technologie al gecommercialiseerd. Ze willen Niveau 
3 technologie massaal produceren tegen 2020. Bij Niveau 3 hoeft een chauffeur in niet-complexe 
omgevingen zijn aandacht niet bij de weg houden. 
Voorloper Hyundai beschikt al over Niveau 2 Smart Sense-technologie, een geavanceerd 
rijhulpsysteem met smart cruise control. Het bedrijf is van plan autonome voertuigen van niveau 
3 tegen 2020 te lanceren, in overeenstemming met de overheidsdoelstellingen. Ze voorzien 
volledig autonome voertuigen tegen 2030. Webportaalgigant Naver hoopt Korea’s eerste 
internetbedrijf te worden die de technologie zal testen. Via haar dochteronderneming Naver 
Labs dat gefocust is op AI, is het van plan testritten te starten van zodra de overheid haar 
vergunning goedkeurt. In Hwaseong, een stad ten zuiden van Seoul, werd een gebied 
aangewezen als “K-City” waar het toegelaten is om alle types van autonome auto’s te testen in 
een stedelijke omgeving. 
De Koreaanse overheid heeft beloofd de regelgeving in verband met het testen van autonome 
voertuigen, transportinfrastructuur en autoverzekeringspolissen te hervormen zodat autonome 
voertuigen van niveau 3 tegen 2020 op de baan kunnen rijden.  
 
 
 

Waste-to-enegry

26%

Bio energie

16%

Waterkracht

12%

Windenergie

8%

Zonne-energie

38%

Jaar 2017 (15,1 gigawatt)

Waste-to-enegry

6%

Bio energie

5%

Waterkracht

4%

Windenergie

28%
Zonne-energie

57%

Jaar 2030 (63,8 gigawatt)
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ONTWIKKELINGSFASES VAN EEN AUTONOME AUTO 

Niveau 0 Geen automatisering Geen hulp 

Niveau 1 Ondersteuning bestuurder 
Bestuurder moet ten alle tijden de besturing kunnen 
overnemen. 

Niveau 2 
Gedeeltelijke automatisering 
(hands-off) 

Acceleren, sturen en remmen door de auto zelf, bestuurder 
moet ten alle tijden ogen op de weg houden 

Niveau 3 
Voorwaardelijke 
automatisering 
(eyes-off) 

Tijdens bekende en niet complexe situaties kan de bestuurder 
zijn ogen van de weg halen (bv. snelweg) 

Niveau 4 Hoog geautomatiseerd 
Automatische piloot kan in bijna elke situatie de auto zelf 
besturen 

Niveau 5 Volledig geautomatiseerd Enkel system aanzetten en bestemming kiezen 

Bron 14: Society of Automotive Engineers 

 

6.11 DRONES 
 
Zuid-Korea wil de ontwikkeling van drones tegen 2022 versnellen door 445 miljard KRW (≈ 347 
miljoen EUR) te investeren. Met dit plan zal de lokale markt voor commerciële drones uitbreiden 
van 7 miljard KRW (≈ 5,5 miljoen EUR) tot 1,4 biljoen KRW (≈ 1,1 miljard EUR) en 44.000 jobs 
creëren. Momenteel staat Korea op de zevende plaats in termen van drone technologie. Ze zijn 
wel grotendeels afhankelijk van geïmporteerde onderdelen, zoals camera’s en radars. Volgens het 
Zuid-Koreaanse ministerie zal Korea dankzij het plan op de derde plaatse staan met een 
marktaandeel van 10% per doeljaar. Zuid-Koreaanse ingenieurs zijn ook bezig met de 
ontwikkeling van een vliegend voertuig dat één passagier kan vervoeren tegen 2024 (Kim H.-j. , 
2017). 
 

6.12 KORT SAMENGEVAT 
 
Als reactie op de vierde industriële revolutie verschuift president Moon Jae-in de focus van een 
exportgericht groeimodel naar opkomende technologieën. Het bestuur richt zich op het 
stimuleren van snelgroeiende industriële sectoren die als nieuwe groeimotoren worden 
beschouwd. Deze innovatieve industrieën omvatten o.a. blockchain, 5G, robotica, autonome 
voertuigen en drones. 
Onder het beleid van president Moon zal de nadruk liggen op het verhogen van de 
overheidsuitgaven voor R&D en het investeren in innovatieve kmo's. In december 2017 kondigde 
de regering haar plan aan om 3,2 biljoen KRW (≈ 2,5 miljard EUR) aan R&D te spenderen, waarbij 
het ministerie van Handel, Industrie en Energie 29% van de totale R&D-uitgaven voorziet voor 
4IR industrieën. Zelfrijdende auto's zullen ook een aanzienlijke investering van 149 miljard KRW (≈ 
116 miljoen EUR) ontvangen om 350.000 elektrische voertuigen op de baan te hebben tegen 2022 
en zelfrijdende auto's op de snelweg tegen 2020. Daarnaast zal de IoT-industrie 81 miljard KRW 
(≈ 63 miljoen EUR) ontvangen en de farmaceutische en gezondheidsindustrie 199 miljard KRW (≈ 
155 miljoen EUR). Hernieuwbare energie-infrastructuur krijgt ook een enorme investering van 417 
miljard KRW (≈ 325 miljoen EUR) zodat Korea hun doel om 20% hernieuwbare op te wekken 
tegen 2030 kan halen. Dankzij de bloeiende microchips en halfgeleiders industrie, is de regering 
van plan om 72 miljard KRW (≈ 56 miljoen EUR) extra te investeren in R&D (The Economist 
Intelligence Unit, 2018).  
Daarnaast is de regering het regelgevingskader aan het omvormen zodat het adaptief, 
innovatievriendelijk, voorspelbaar en transparant wordt en zo nieuwe industrieën in de vierde 
industriële revolutie stimuleert. Het nieuwe beleid zal vooral ondersteuning bieden aan kmo’s en 
startup bedrijven. 
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Zuid-Korea wil een toonaangevend land worden voor de vierde Industriële revolutie door in te 
zetten op bloeiende sectoren. Maar op gebied van artificiële intelligentie en hernieuwbare 
energie loopt Korea nog achter. Ook is de toekomst voor virtual reality en augmented reality 
momenteel nog onzeker. Indien Korea zich kan aanpassen aan de vierde industriële revolutie en 
hierbij de leiding kan nemen, zal het een belangrijke sprong voorwaarts maken op het 
wereldtoneel. 
 
 

7 Beursoverzicht 
 
Een deelname of een bezoek aan een beurs is aan te raden. De beurzen – hoewel die steeds 
voorgesteld worden als internationale beurzen – hebben eerder een nationaal karakter en zijn 
niet vergelijkbaar met bekende internationale beurzen zoals Duitsland, Hongkong, Singapore of 
Shanghai die hebben. Catalogi zijn steeds in het Koreaans, soms vergezeld van een gebrekkige 
Engelse vertaling, maar de beurzen zijn meestal professioneel georganiseerd en het gaat toch 
vaak ook om een interessante lokale markt op zich.  
 
De beurzen vinden meestal plaats in het Convention & Exhibition Centre (COEX) te Seoul 
(kalender staat op http://www.coex.co.kr/eng/) of in het Korea International Exhibition centre 
(KINTEX) in Ilsan, op 20 km van Seoul centrum, (kalender op website 
http://www.kintex.com/client/_eng/index.jsp). 
 
U kan een aantal beurzen vinden in de onderstaande lijst: 
International Smart Factory SEOUL 
Conference & Expo 
Periode: 15 jun 2018 
Locatie: COEX, Seoul 
(W) www.smartfactorykorea.com 
Blockchain Seoul 2018  
Periode: 17-19 sept 2018 
Locatie: COEX, Seoul   
(T) +82-2-719-6931(Ext. 305) 
(E) sfk@infothe.com 
(W) www.smartfactorykorea.com 
International Smart Factory Changwon Expo 
& Conference 
Periode: 5-7 sept 2018 
Locatie: Changwon Convention Center 
(CECO) 
(T) +82-2-719-6931 (Ext. 305) 
(E) sfk@infothe.com 
(W) www.smartfactorykorea.com 
Realty Expo Korea (REK)  
Thema: Real Estate Industry Trends in the 
Age of the Fourth Industrial Revolution 
Periode: 19-21 sept 2018 
Locatie: COEX, Seoul   
(E) rek@hankyung.com 
(W) www.realtyexpokorea.com 
Korea Smart Grid week 
Periode: 10-11 okt 2018 
Locatie: COEX, Seoul 

(T) +82-2-6000-1393 
(W) www.ksgw.or.kr 
Smart City Korea 2018  
Periode: 10-12 okt 2018 
Locatie: COEX, Seoul   
(T) +82-2-6000-1104 
(E) smartcitykorea@coex.co.kr 
(W) www.smartcitykorea.or.kr/en/ 
RobotWorld2018  
Periode: 10-13 okt 2018 
Locatie: KINTEX, Seoul   
(T) +82 70 7777 2550 
(E) kar@korearobot.or.kr 
(W) http://eng.robotworld.or.kr 
Korea Electronics Show (KES) 
Periode: 17-20 okt 2018 
Locatie: COEX, Seoul  
(T) +82-2-6388-6062 
(W) www.kes.org 
2018 Korea Blockchain Expo 
Periode: 23-24 okt 2018 
Locatie: Grand Hilton Convention Center, 
Seoul  
(T) +82-2-3277-9960 
(E) info@koreablockchainexpo.com 
(W) http://koreablockchainexpo.com/ 
 
 
 

http://www.coex.co.kr/eng/
http://www.kintex.com/client/_eng/index.jsp
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Korea International Exhibition of Machinery, 
Equipment, Science and Technology for 
Agriculture (KIEMSTA) 
Periode: 31 okt - 3 nov 2018 
Locatie: Cheonan Samgeori Park, Cheonan 
(T) +82-41-411-2132 
(E) iemsta2018@gmail.com 
(W) http://kamico.or.kr 
Inside Fintech Conference & Expo 
Periode: 29-30 nov 2018 
Locatie: KINTEX, Goyang 
(W) www.insidefintechconference.com 
EDUTEC Korea 
Periode: 16-18 jan 2019 
Locatie: COEX, Seoul   
(T) +82-2-6000-6693/6689 
(E) edufair@naver.com 
(W) http://www.educationkorea.kr 
Smart Factory + Automation World Show 
Periode: 27-29 mrt 2019 
Locatie: COEX, Seoul   
(T) +82-2-6000-8129 
(E) automationworld.biz@coex.co.kr 
(W) http://automationworldkorea.com 
Green Energy Expo & Conference 
Periode: 3-5 apr 2019 
Locatie: EXCO, Daegu 
(T) +82-53-601-5371 
(E) renew@exco.co.kr 
(W) www.energyexpo.co.kr 
 

 
Solar Wind Earth Energy Trade Show (SWEET) 
Periode: 13-15 mei 2019 
Locatie: Kim Dae-jung Convention Center, 
Gwanju 
(T) +82-62-611-3501 
(E) info@sweet.or.kr 
(W) www.sweet.or.kr 
International Exhibition on Environmental 
Technologies & Green Energy 
Periode: 15-17 mei 2019 
Locatie: COEX, Seoul 
(T) +82-2-3407-1543 
(W) www.envex.or.kr 
Smart Tech Korea 
Periode: 27-29 jun 2019 
Locatie: COEX, Seoul   
(T) +82-2-6000-6706 
(E) info@smarttechkorea.com 
(W) smarttechshow.co.kr 
CPhl Korea 
Periode: 21-23 aug 2019 
Locatie: COEX, Seoul  
(W) www.cphi.com/korea 
e-Learning Korea 
Periode: sep 2019 
Locatie: COEX, Seoul   
(T) +82-2-6000-6692 
(E) expo@elearningkorea.org 
(W) www.elearningkorea.org 
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