
 
 

 

Industrial Ethernet – 3 april 2014 - Doet u mee aan het Collectieve 

consult? 

Dat de editie gehouden in 2013 een succes bleek, werd beaamd door de deelnemers. Een groot 

aandeel van dit succes is te wijten aan de gezamenlijke aanpak van de desbetreffende exposanten, 

welke heeft geleid tot tevreden bezoekers. Maar we zijn er van overtuigd dat het beter kan!  

Kijkend naar de uitkomsten van de ingevulde enquêtes van de bezoekers en hierbij opgeteld de 

mening van de vijftien personen die aanwezig waren bij de evaluatie, hebben we een prima 

grondslag kunnen leggen voor een nieuwe editie. 

Helpt u mee aan dit collectieve consult, waarbij we de boodschap “haal maximaal voordeel uit 

Industrial Ethernet” nog meer kunnen uitdragen? 

 

Titel:   Industrial Ethernet  

Datum: donderdag 3 april 2014 

Locatie: Tot 13 exposanten  - FHI (Leusden) 

  Vanaf 13 exposanten - Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten  

Meeting District  

Cinemac 

De kosten voor deelname: 

- FHI/PI Nederland-leden € 1.900,- (exclusief btw) 

- Niet-leden € 2.600,- (exclusief btw) 

Wat krijgt u hiervoor? 

• Mogelijkheid tot sprekersbijdrage (zie volgende pagina) 

• Vermelding op de Industrial Ethernet website met bedrijfslogo en link naar eigen uw eigen website 

• Vermelding in de uitnodigings e-mail nieuwsbrieven, eventueel met nieuwsitems 

• Table top op de marktplaats waar u zich met uw bedrijf kan profileren (De standruimte is circa 3 x 2 

m en is voorzien van een tafel, 2 stoelen en 1 elektriciteitsaansluiting (230 volt)  Exposanten kunnen 

hun bedrijfsachterwand of screen plaatsen achter de tafel) 

• Overzicht van bezoekers na afloop van het event (naw-gegevens) 

• Mediapakket om gezamenlijk te zorgen voor een succesvol evenement 

• Mogelijkheid tot aanleveren promotiemateriaal voor de goodiebag, denk hierbij aan folders, gadgets 

e.d. zodat we een leuk pakket kunnen samenstellen 

 

  



 
 

Antwoordformulier 

Industrial Ethernet 

donderdag 3 april 2014 

 

Bedrijf    : ___________________________________________________ 

Contactpersoon  : ___________________________________________________ 

Telefoon (direct)  : ___________________________________________________ 

E-mailadres   : ___________________________________________________ 

Ordernummer(optioneel) : ___________________________________________________ 

 

 Neemt deel aan Industrial Ethernet op 3 april 2014 
Deelnamekosten FHI/PI Nederland-leden € 1.900,- (exclusief BTW) 
Deelnamekosten niet-leden € 2.600,- (exclusief BTW) 
 

 Heeft geen interesse in deelname 
 
 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de annuleringsvoorwaarden* en 
aanvaardt de toepasselijkheid daarvan. 
 
Datum:       Handtekening: 

 

 

 

Dit formulier zo spoedig mogelijk faxen of mailen aan: 

FHI, federatie van technologiebranches 

T.a.v. Ronald ten Boden 

Fax: (033) 461 66 38 

Tel: (033) 465 75 07 

Email: ronald.ten.boden@fhi.nl  
 

* Annuleringsvoorwaarden  

Indien de deelnemer na inschrijving verhinderd is als exposant deel te nemen aan Industrial Ethernet 2014 is hij/zij gehouden tot  

betaling van een bedrag aan kosten, waarvan de hoogte afhankelijk is van het tijdstip waarop de annulering plaatsvindt:  

- indien annulering plaatsvindt voor 3 januari 2014 wordt 10% van de deelnamekosten aan administratiekosten in rekening gebracht;  

- indien annulering plaatsvindt tussen 3 januari 2014 en 3 maart 2014 wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.  

- indien annulering plaatsvindt binnen een maand voor aanvang van Industrial Ethernet 2014 worden de volledige deelnamekosten in  

rekening gebracht. 
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Call for papers - Industrial Ethernet - donderdag 3 april 2014 

Snelle reactie, geeft u de mogelijkheid tot het geven van een lezing 
- Specifiek onderwerp, duidelijke focus in lezing 

- Geen commerciële presentatie 

- Allen met als doelstelling vertrouwen wekken bij gebruiker  

- Kijk naar een presentatie met de eindklant 

- Wat wil de bezoeker?: Bekijk de presentatie over “Evaluatie & overleg 9-10-2013” 

 
Aanmelding presentatie/paper: 

Naam bedrijf    :   

Naam contactpersoon  :   

Telefoon               :   

E-mail adres   :   

Deze presentatie past binnen: (kruis uw keuze aan in het vakje) 

Plenair: Trends/ontwikkelingen binnen Industrial Ethernet 
 
 

Functionaliteit 
bijdrage voor de gebruiker, het 
einddoel, monitoring, diagnose, 

energy management 
 
 

Architectuur 
infrastuctuur, protocollen, IT 

integratie, Cyber security, 
Remote 

 
 

Medium 
Glasvezel,  

draadloos, koper, ATEX 
Netwerkbekabeling, afscherming, 

richtlijnen,  
 

 
Titel presentatie: 
 

 
Korte omschrijving presentatie (maximaal 50 – 60 woorden):  
 

 

 
Auteur/presentator (indien afwijkend van de aanmelder): 
Naam auteur/presentator  :  

Functie    :  

Bedrijf      :   

E-mail adres     : 

Dit formulier zo spoedig mogelijk faxen of mailen aan: 
 
FHI, federatie van technologiebranches 
T.a.v. Ronald ten Boden 
Fax: (033) 461 66 38 
Email: ronald.ten.boden@fhi.nl 

mailto:ronald.ten.boden@fhi.nl

