Dé dag waarop ondernemers uit de
afbouwwereld elkaar ontmoeten!
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Stukadoren
Natuursteen
Tegelzetten
Vloeren & Terrazzo
Plafond- & Wandmontage

4 april 2019 - Utrecht

“Een mooie gelegenheid om producten en
diensten te bekijken, die ik nodig heb voor
mijn onderneming”

AfbouwVakdag is een informele beursdag waar ondernemers en
leveranciers elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen.
Donderdag 4 april wordt dé dag waar een groot aantal producenten,
(toe)leveranciers en dienstverleners hun nieuwste technieken,
apparatuur, diensten en producten presenteren.
Het wordt een bruisende netwerkdag. Ook zijn er lezingen,
demonstraties, een innovatieplein én een afterparty!
Het evenement vindt plaats in de Werkspoorkathedraal te Utrecht, een
unieke industriële locatie. Kom ook en schrijf je in voor gratis entree
en consumptiebonnen!

4 april 2019
Utrecht

Programma
10:00

10:30

12:00

Opening AfbouwVakdag 2019 in de Werkspoorkathedraal.
Zo’n 100 exposanten tonen er nieuwe producten, diensten
en handige tools. Ook is er een buitenterrein met groot
materieel, machinerie en mobiele installaties.
Start van de eerste lezing, interessante sessies op het
innovatieplein en de ‘short-movie-bios’:
• Bezoek het innovatieplein, waar ondernemers hun
ervaringen delen over in de praktijk toegepaste en
succesvolle innovaties.
• Tijdens het lezingenprogramma in het Theater hoor je
korte, inspirerende verhalen. De onderwerpen, sprekers
en tijden vind je op onze website.
• In de ‘short-movie-bios’ worden compilaties getoond
van bedrijfspresentaties, video’s over technische
onderwerpen en fun movies, ter inspiratie om je ook via
internet onderscheidend in de markt te zetten.
Foodtrucks bieden gedurende de dag een gevarieerd
aanbod, van broodjes tot versnaperingen.

13:00

Ook in de middag worden lezingen gehouden en sessies
op het innovatieplein ingepland.

16:00

Sluiting van het lezingenprogramma en de ‘short-moviebios’. Ook de sessies op het innovatieplein lopen af.
Maak tijd voor een drankje en een snack op één van de
foodcourts. Als je tijdig online inschrijft, kun je hiervoor bij
de foodtrucks consumptiebonnen gebruiken, die je gratis
krijgt.

19:00

Opening Afterparty voor bezoekers en standhouders, met
een optreden van de toppianisten van Crazy Piano’s; deze
entertainers zijn bekend van de Scheveningse boulevard
en zetten ieder feest op zijn kop met zang, muziek en
entertainment achter, op en onder hun herkenbare rode
piano’s.

20:00

Sluiting beursvloer. De Afterparty gaat door!

Vakdag in de Werkspoorkathedraal
In de voormalige fabriekshal bouwen we samen met standhouders een
bruisend ‘afbouwdorp’. Elke sector - Stukadoren, Natuursteen, Tegelzetten,
Vloeren & Terrazzo, Plafond- & Wandmontage - krijgt een eigen expertise
wijk, evenals de exposanten die diensten aanbieden. Lekker overzichtelijk,
zodat je alle stands kunt bezoeken die voor jou interessant zijn.
Hierdoor wordt de AfbouwVakdag dé dag waar je alle noviteiten,
productontwikkelingen, machines en diensten kunt bekijken die jouw werk
makkelijker, mooier en interessanter maken.
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Dit is een voorlopige indeling. Afhankelijk van
het aantal inschrijvingen per expertise wijk
wordt de uiteindelijke plattegrond gemaakt.
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Exposanten AfbouwVakdag 2019

Exposantenoverzicht per januari 2019.
Onze website wordt telkens geactualiseerd.
Ga naar www.afbouwvakdag.nl voor het laatste nieuws.

Buitenterrein
De fabriekshal van de Werkspoorkathedraal is groot, dus op de
beursvloer is van alles te zien, maar het écht zware materieel,
machinerie en mobiele installaties komen op het buitenterrein te
staan. Ongeacht in welke sector je werkzaam bent, dit buitenterrein
is een bezoek zeker waard!

Lezingen
Gedurende de dag zijn er enkele korte lezingen over technische
onderwerpen. Daarmee bieden we je de gelegenheid om je
vakinhoudelijke kennis te vergroten. Het gaat om korte lezingen,
dus dat is prima te combineren met jouw beursbezoek.
Op afbouwvakdag.nl vind je een lezingenoverzicht met de
aanvangstijden. Elke lezing is door maximaal 50 personen te
bezoeken, dus wees op tijd, want vol = vol.

Catering
Op de AfbouwVakdag zijn koffie/thee gedurende de dag gratis
verkrijgbaar. Er zijn verschillende foodtrucks waar middels
consumptiebonnen allerlei snacks, broodjes en dranken kunnen
worden verkregen.

Consumptiebonnen
Bezoekers die zich vooraf op www.afbouwvakdag.nl registreren,
ontvangen bij de entree meerdere consumptiebonnen, ter waarde
van ten minste twee snacks en drie drankjes. Bij de foodtrucks kan
ook per pin worden betaald.

Afterparty, vanaf 19:00 uur
De toppianisten van Crazy Piano’s staan bekend om hun
geweldige optredens

Inschrijven

Parkeren

Het bezoeken van de AfbouwVakdag is gratis.

De parkeergelegenheid rond de Werkspoorkathedraal is tijdens dit
event beperkt. Om zeker te zijn van een parkeerplaats navigeert u naar
Herenweg 53 te Maarssen. U wordt opgevangen door onze parkeerbegeleiding en met een pendeldienst voor de deur van de
Werkspoorkathedraal afgezet. De pendeldienst rijdt gedurende het hele
event, zodat u weer terug naar uw auto kunt wanneer het u uitkomt.

Alleen als je je vooraf registreert als bezoeker, ontvang je
meerdere gratis consumptiebonnen. Doe dit daarom direct
online:

www.afbouwvakdag.nl
Kom ook 4 april naar de Werkspoorkathedraal Utrecht!

Navigatie-adres
Parkeerterrein Maarseveense Plassen
Herenweg 53
3602 AN Maarssen

De AfbouwVakdag is powered by NOA
NOA is dé brancheorganisatie voor ondernemers in de afbouw.
We nemen letterlijk werk uit handen van onze leden:
we denken mee, kennen de wet en de regels, leveren kennis,
slimme tools, brengen je in contact met de juiste mensen en
zorgen dat jij je ongestoord kunt richten op je dagelijkse werk.
Deze vakdag organiseren we ook voor de tegelbranche én met
medewerking van vele producenten en leveranciers; samen
staan we voor een sterk imago!

Postbus 310
3900 AH Veendendaal
T 0318-54 73 73
www.noa.nl

