
 
 

SEMINARS 

De organisatie van PROTOTYPING stelt een inspirerend seminar programma samen, ook uw bedrijf 
kan hier een rol in spelen! Vul het online formulier in vóór 30 juni  
(zie http://www.prototypingxpo.com/nl/seminar/)  
 

1. INSPIRING CASE   

 DUURTIJD sessies van 30 minuten (20' spreektijd - 10' Q&A) 

 TOPICS:  
o cases met focus op de diverse stappen van het innovatieproces van een product 
o zicht gunnen op R&D afdeling van een bedrijf 
o visie op intern beleid mbt productontwikkeling en prototyping 

 DOEL:  
o bezoekers informeren & inspireren dmv verhaal van (bestaand) model/product 
o aanpak ontwerpproces van nieuwe producten binnen bepaalde bedrijfscontext 

toelichten 

 SPREKERSPROFIEL: 
o designers & R&D Managers - kortom: het brein achter een bepaald ontwerp. Naast 

gastprekers die de organisatie uitnodigt kan u als exposant ook een spreker 
voorstellen. 

2. COMPANY SALES PITCH 

 DUURTIJD: één timeslot (= 30 minuten) bestaat uit 5 opeenvolgende presentaties van 5 
verschillende bedrijven. Elk bedrijf presenteert 20 slides die elk exact 20 seconden worden 
getoond ( = 6.6 minuten /bedrijf!!).  
>> Bekijk hier enkele tips voor een goede voorbereiding van uw presentatie volgens het 
‘pecha kucha’ principe 
 

 TOPICS: 
o wat is de know-how van uw firma? 
o waarmee onderscheidt uw bedrijf zich? 
o eventuele voorstelling van (bekende) cases waar uw bedrijf bij betrokken was in het 

ontwikkelingstraject? 

 DOEL: 
o vakbezoekers op een laagdrempelige maar krachtige manier laten kennis maken met 

uw technologieën 

 SPREKERSPROFIEL:  
o iemand uit uw bedrijf - vrij te kiezen 

 3. DEADLINE? 

Graag invullen vóór 30 juni 2018. 

Uw voorstel wordt voorgelegd aan de stuurgroep die op basis van de inzendingen een gevarieerd 
programma samenstelt en beslist over al dan niet aanvaarding van elke inzending. Weerhouden 
sessies worden mee opgenomen in de algemene communicatie van Prototyping en genieten zonder 
extra kosten van extra exposure. (website, direct mailing, e-newsletters, persberichten, social 
media...). 
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