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Over congres Smart & Safe Maintenance 2019
Op 9 april 2019 wordt het congres Smart & Safe Maintenance georganiseerd gelijktijdig met de Maintenance Next Beurs.
Uw organisatie staat dagelijks bloot aan diverse risico’s die de continuïteit van de bedrijfsvoering kunnen verstoren,
ongelukken kunnen veroorzaken en uw bedrijfsimago kunnen schaden. Industry 4.0 brengt met zich mee dat we steeds
slimmer en duurzamer gaan werken. Smart Maintenance zoals Internet of things, Artificial Intelligence, Data Science
en robotisering zorgen ervoor dat de industrie slimmer kan produceren en veiliger wordt. Maar hoe kunt u deze slimme
technieken inzetten om uw bedrijf daadwerkelijk veiliger te maken? Tijdens dit congres ligt de focus op het slimmer,
veiliger en duurzamer werken binnen de industriële sector. Het congres wordt voor de eerste keer georganiseerd en we
verwachten 100 tot 150 deelnemers.

Wat biedt het congres?
Het congres Smart & Safe Maintenance is het ontmoetingspunt en kennis platform voor de belangrijke spelers uit
de industrie en onderhoud. Het congres Smart & Safe Maintenance biedt u best-practices, implementaties, visies
en strategieën vanuit de markt. U hoort van experts uit de markt de kansen en de talrijke nieuwe ontwikkelingen en
oplossingen. Op het event komen overheid, politiek, wetenschap, technologie en het bedrijfsleven samen om met elkaar
in discussie te gaan over een slimme en veilige aanpak van het optimaliseren op het gebied van industrieel onderhoud.
De globale tijdlijn (volgorde kan nog anders worden):
> Start met VIP Breakfast session – op uitnodiging
> Plenaire opening
> Plenaire lezingen
> Koffiepauze (one on one meetings)
> Parallelle plenaire sessie
> Debat
> Lunch op de beursvloer Maintenance Next
> Ronde tafel sessies ronde 1
> Koffiepauze (one on one meetings)
> Ronde tafel sessies ronde 2
> Borrel op de beursvloer Maintenance Next

Doelgroep Smart & Safe Maintenance
Het congres richt zich op Maintenance engineers, Asset managers, Hoofd Technische dienst, (Q)HSE Managers
en KAM-coördinatoren, Plantmanagers, Operationele supervisors, Vergunningverleners en inspecteurs bij de
overheid, Procesveiligheidsspecialisten, Projectleiders uit de industrie, Technische managers, Onderhoudstechnici,
Preventieadviseurs, Veiligheidsdeskundigen en (Veiligheids)managers in de industrie.

Concept programma
Het Studiecentrum voor Bedrijf & Overheid is druk bezig met de ontwikkeling van het concept programma. Via de
volgende link kunt u het concept programma bekijken. Deze link staat onderwater en wij zouden u graag willen verzoeken
om dit concept programma vertrouwelijk te behandelen. Samen kunnen we bekijken wat uw inhoudelijke rol zou kunnen
zijn op het event, zodat u zichtbaar bent in de markt en in contact komt met de juiste doelgroep.
Klik hier voor het concept programma.

www.sbo.nl/maintenance
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Over congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur 2019
Op 18 april 2018 heeft de 12e editie van het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur plaats gevonden.
Met 100 deelnemers was het een succesvolle editie. Het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur bestond
uit een interactief programma en is beoordeeld met een 7. Voor de komende editie zou het event willen groeien naar
150 – 200 deelnemers.

Wat biedt het congres?
In de loop der jaren is het congres uitgegroeid tot hét jaarlijkse trefpunt voor opdrachtgevers, opdrachtnemers
en ingenieursbureaus met expertise op het gebied van beheer en onderhoud werkzaam in de sectoren rail, grond-,
weg- en waterbouw.
Onderwerpen als risicomanagement, juridisch projectmanagement en samenwerken aan infrastructuur ontbreken deze
dag zeker niet. Het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur biedt u best-practices, implementaties, visies
en strategieën vanuit de markt. U hoort van experts uit de markt de kansen en de talrijke nieuwe ontwikkelingen en
oplossingen. Op het event komen overheid, politiek, wetenschap, technologie en het bedrijfsleven samen om met elkaar
in discussie te gaan over een slimme en veilige aanpak van het optimaliseren op het gebied van industrieel onderhoud.
De globale tijdlijn (volgorde kan nog anders worden):
> Start met VIP Breakfast session – op uitnodiging
> Plenaire opening
> Plenaire lezingen
> Koffiepauze (one on one meetings)
> Parallel plenaire lezing
> Debat
> Lunch op de beursvloer Maintenance Next
> Ronde tafel sessies ronde 1
> Koffiepauze (one on one meetings)
> Ronde tafel sessies ronde 2
> Borrel op de beursvloer Maintenance Next

www.sbo.nl/maintenance
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Reacties van deelnemers
> “Veelal leuke sprekers, oud collega’s getroffen en nieuwe contacten opgedaan.”
> “Met 100 deelnemers heb ik het heel fijn ervaren doordat het persoonlijker 		
wordt, je komt elkaar vaker tegen en het voelt huiselijker. En het is mooi 		
georganiseerd met duidelijke uitleg en informatie.”
> “Goed en inspirerend programma”
> “Deelnemers zijn vriendelijk en open. Het is eenvoudig contact te maken”
> “Deze editie geeft de potentie om door te groeien naar hogere deelnemers 		
aantallen, bedankt voor de goede organisatie”

Doelgroep congres Beheer en Onderhoud
van Infrastructuur
Het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur wordt speciaal
georganiseerd voor Directie, projectleiders, managers en medewerkers
infrastructuur, beheer en onderhoud, bouwzaken, civiele techniek, verkeer- en
vervoer van:
> Rijk, provincies, gemeenten en gemeentelijke werken
> Rijkswaterstaten en spooronderhouders
> Aannemers, onderaannemers, bouw- en infrabedrijven (GWW)
> Asset Management specialisten in infrastructuur
> Ontwikkelingsmaatschappijen en projectontwikkelaars
> Havenbedrijven, waterbedrijven
> Ingenieurs- en architectenbureaus

Concept programma
Het Nederlands Instituut voor de Bouw is druk bezig met de ontwikkeling van het concept programma. Via de volgende
link kunt u het concept programma bekijken. Deze link staat onderwater en wij zouden u graag willen verzoeken om dit
concept programma vertrouwelijk te behandelen. Samen kunnen we bekijken wat uw inhoudelijke rol zou kunnen zijn
op het event, zodat u zichtbaar bent in de markt en in contact komt met de juiste doelgroep.
Klik hier voor het concept programma.

www.sbo.nl/maintenance

www.bouw-instituut.nl/bouw/beheer-onderhoud-infrastructuur/

SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN

CONGRES

SMART
&
SAFE
MAINTENANCE

CONGRES

BEHEER &
ONDERHOUD
INFRASTRUCTUUR

VA N

Samenwerking
Maintenance Next beurs
Congres Smart & Safe Maintenance
Congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur
Ahoy & Euroforum hebben de handen ineengeslagen gaan met elkaar de samenwerking aan. Tijdens de tweejaarlijkse
vakbeurs Maintenance Next organiseert Euroforum met haar dochterbedrijven twee sterk inhoudelijke congressen. De
samenwerkingsovereenkomst houdt in dat opleidings- en trainingsbureau en congresorganisator Euroforum, in nauwe
samenwerking met dochterondernemingen Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) en Studiecentrum voor Bedrijf en
Overheid (SBO) tegelijk met de vakbeurs Maintenance NEXT een meerdaags congres met excursies organiseert waar
toonaangevende sprekers uit de (petrochemische) industrie acte de presence zullen geven. Op deze manier hebben
we een optimale synergie tussen de drie events ( beurs & twee congressen) en kan niemand meer uit de infra en
industrieel onderhoud sector nog om deze dagen heen.
Kijk voor het persbericht hier: ”Meerdaags congres tijdens Maintenance Next”

Wat maakt deze twee congressen uniek?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Voor professionals werkzaam in de bouw & Industrieel onderhoud branche;
Vernieuwd format van het congres (meer interactie en meer netwerken);
Synergie tussen drie events op dezelfde locatie en tijdsbestek;
De meest effectiefste dag van het jaar; in contact komen met de doelgroep en vakgenoten en kennis vergaren
op uw vakgebied.
Interactieve sessies – nieuwe contacten gegarandeerd;
High level congres met diverse praktijkcases en inspirerende keynotes speeches waarbij movers en shakers 		
rondom het thema Smart en Safe Maintenance & Beheer en Onderhoud van Infrastructuur centraal staan;
Year-Round online platforms met interviews, blog artikelen, het laatste nieuws etc.;
Maintenance Next beursvloer met 10.000 – 12.000 bezoekers en 250 – 300 exposanten
Exclusieve 1 op 1 meeting met beslissers > Kwaliteit gewaarborgd;
Het congres biedt een hoogwaardig afwisselend programma met onder andere (internationale) keynote speakers,
co-creatie sessies, 1-op-1 meetings, round table sessions, VIP Breakfast sessions, interactie en veel meer;
Enquêtes aan deelnemers voorafgaand aan het event.

www.sbo.nl/maintenance
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Waarom participeren op het congres Smart & Safe Maintenance
en/of congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur
> De deelnemers zijn de beïnvloeders en beslissers vanuit de verticals op het gebied van industrieel onderhoud
en Beheer en Onderhoud van Infrastructuur en (management- en directieniveau);
> Alle innovatieve actualiteiten worden hier besproken;
> U profiteert van onze krachtige marketingcampagne (samenwerking mediapartners, social media campagne);
> Deelnemers doen mee aan 1 op 1 meetings met business partners;
> U heeft een optimale lead generation tool;
> Door te participeren versterkt en vergroot u uw naamsbekendheid;
> U deelt uw bedrijfsvisie en/of filosofie;
> Inspireren, netwerken, zakendoen en kennisdelen.

Profileert u als partner op het congres Smart & Safe Maintenance
en/of congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur 2019
De beste manier om uw positie in deze markt te laten zien van industrieel onderhoud is tijdens het congres Smart
& Safe Maintenance en op het gebied van asset management in de infra bij het congres Beheer en Onderhoud
van Infrastructuur 2019. Door deel te nemen aan dit event blijft uw bedrijf top-of-mind met de meest invloedrijke
bedrijven in de sector en krijgt u uitstekende exposure richting de deelnemers. De twee congressen bieden exclusieve
mogelijkheden om uw (innovatieve) oplossingen / producten te promoten of uw visie onder de aandacht te brengen
van de aanwezigen. Kijk voor de mogelijkheden op de volgende pagina. Op basis van uw wensen, budget en
doelstellingen kunnen we een partnership op maat samenstellen.

www.sbo.nl/maintenance
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FOUNDING
PARTNER
(max. 1)

PARTNERMOGELIJKHEDEN

EXPERT
PARTNER
(max. 2)

KNOWLEDGE
PARTNER
(A)

KNOWLEDGE
PARTNER
(B)

NETWORK
PARTNER

Inhoudelijke bijdrages

✓✓

Invulling van een plenaire lezing [zie 1]

✓

Invulling van een parallele plenaire lezing [zie 2]
Invulling van VIP Breakfast session [zie 3]

✓

Invulling van een round-table session [zie 4]

✓

✓✓

✓✓
✓
✓

Gegarandeerd vijf 1 op 1 meetings door ons gefaciliteerd [zie 5]

Exposure voorafgaand aan het event
Gefilmd interview in mailing + plaatsing op de website
+ social media

✓✓

Whitepaper op de website en mee in de mailing naar database

✓✓

✓

Logo/hyperlink op homepage & sponsorpage website

✓✓

✓

Editorial op de (digitale) brochure en website van 50 woorden

✓✓

✓

Logovermelding op alle emailings en (digitale) brochure
en bijsluiters/advertenties in vakbladen mediapartners

✓✓

Badgereader om badges deelnemers te scannen (NAWTE)
ontvangt u na het event)
Ontvangst deelnemerslijst (functie en organisatie los van elkaar)
2 weken voorafgaand aan het event

✓

✓✓

✓✓

✓

✓

✓✓

✓

✓✓

✓

✓

✓✓

✓

✓

✓✓

✓✓

Lanyard partner – uw bedrijfslogo op de lanyards tijdens het
congres

✓

✓

✓

✓

✓

Uit laten delen van uw bedrijfsbrochure / gadget op de leestafel

✓

✓

✓

✓

✓

Deelnametickets voor sprekers

✓

✓

✓

✓

✓

Deelnametickets voor collega’s

4

3

3

3

1

Deelnametickets relaties

8

6

10

✓

✓

✓

✓

✓

€ 17.500,-

€ 12.500,-

€ 8.750,-

€ 5.000,-

€ 4.750,-

Exposure tijdens event

Toegangsbewijzen & relatieontvangst

Wishlist [zie 6]

Investering (Alle prijzen zijn excl. BTW)

www.sbo.nl/maintenance
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Uitleg verschillende mogelijkheden
[		
1]

PLENAIRE LEZING;

[		2]

PARALLEL PLENAIRE LEZING;

		

		
		

[ 3]

U krijgt de mogelijkheid om uw inhoudelijke kennis en visie
te presenteren in de plenaire zaal aan alle bezoekers.

Tijdens het congres worden de deelnemers in twee groepen verdeeld
voor een inhoudelijke lezing. (Uw organisatie ontvangt de NAWTE 		
gegevens van de deelnemers tijdens de lezing)

INVULLING VAN EEN VIP BREAKFAST SESSIE;

		
		
		
		

U krijgt de mogelijkheid om voor de start van het congres een VIP
ontbijt sessie in te vullen. Voor ontbijt wordt gezorgd en u kunt 10
(potentiele) relaties uitnodigen (Uw organisatie ontvangt de NAWTE
gegevens van de deelnemers in uw sessie)

[		4]

INVULLING VAN EEN RONDE TAFEL SESSIE;

		
		

[		5]
		
		
		
		
		
		

[		6]
		

U krijgt de mogelijkheid om een ronde tafel sessie in te vullen.
De ronde tafel sessie vindt twee keer plaats (Uw organisatie ontvangt
de NAWTE gegevens van de deelnemers in uw sessie)

1-OP-1 MEETING;

Wij faciliteren 1-op-1 meetings. Een paar weken voor het event kunt u
als organisatie aangeven wie u wilt ontmoeten van de deelnemerslijst.
Wij nemen voor het event contact op om de personen in kwestie aan
u te introduceren. Op die manier kunt u zelf afspraken inplannen op het
congres tijdens de koffiepauze en kunt u de persoon in kwestie een
kosteloos uitnodigen met een kaart uit uw pakket.
De regie heeft u daarmee zelf in handen. Warme leads gegarandeerd.

WISH LIST;

Geef aan wie je wilt ontmoeten wij nodigen deze namens jullie
of namens ons uit voor het congres.

www.sbo.nl/maintenance
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Andere partnermogelijkheden
Wat betreft partnerships zijn al uw wensen & eisen bespreekbaar en maken wij graag een pakket op maat.
Voorbeelden van andere partnermogelijkheden buiten de standaard pakketten:
1 Twitter feed / Social media sponsor
2 Downloadable whitepaper
3 Krantje & croissantje
Alle deelnemers ontvangen bij binnenkomst namens uw organisatie een krantje & croissantje.
U geeft uw wensen door en wij voeren dit uit.
4 Host van de workspace
Om de deelnemer een volledige customer experience aan te bieden gaan wij een werkruimte inrichten inclusief
elektra, vaste internet verbinding etc. De workspace draagt uw naam, inclusief signing en aankleding naar
uw wensen.
5 VIP lunch / diner
Voor minimaal 10 personen wordt er voor uw organisatie een round table VIP meeting georganiseerd.
Geef aan wie u wilt ontmoeten en wij nodigen deze namens u of namens uw organisatie uit voor deze meeting.
6 Sponsor DJ
7 Entertainment sponsor

Exposant mogelijkheden op Maintenance Next beurs
Maintenance NEXT is op 9, 10 en 11 april 2019 de belangrijkste ontmoetingsplaats van de Benelux voor iedereen die
te maken heeft met industrieel onderhoud en asset management. Of u nou opdrachtgever, overheid, contractor of
leverancier bent. Met ruim 300 exposanten en 12.000 bezoekers is het tegelijkertijd het belangrijkste platform om
kennis en innovaties te delen, contacten te onderhouden en (nieuwe) relaties te ontmoeten.
Bedrijven kunnen zich middels een stand presenteren aan de industriële onderhoudswereld. Dit kan door eigen
standbouw of door een pakket inclusief standbouw af te nemen. Hiervoor zijn verschillende pakketten beschikbaar.
Uiteraard worden de exposanten voor, tijdens en na de beurs onder de aandacht gebracht in diverse on- en offline
uitingen. Voor partners van het congres hebben wij een speciale zone beschikbaar gesteld waar de congresdeelnemers
regelmatig worden ontvangen. Geïnteresseerd? Bekijk het inschrijfformulier voor de mogelijkheden of neem contact op
met Rotterdam Ahoy via 010 - 29 33 261
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