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Onafhankelijk en actueel - nu 5e editie!

24 mei 2018, Jaarbeurs |  Utrecht

Op 24 mei 2018 viert de BIM praktijkdag het eerste 
lustrum. Deze vijfde editie van dit kennisevent is 
het resultaat van een intensieve samenwerking 
tussen Cobouw en Jaarbeurs.

De BIM praktijkdag is een onafhankelijk congres 
over praktijktoepassingen van BIM in de hele
keten van ontwerp, bouw en beheer. 

Kenmerkend is de brede opzet en het hands-on 
karakter. Het programma trekt geïnteresseerden 
uit alle geledingen van de keten. 

Het programma bestaat uit veel praktijk-
voorbeelden, afgewisseld met enkele presen-
taties over bijvoorbeeld strategie, technologie 
en juridische aspecten. Alle disciplines komen 
aan bod. Ontwikkelaars, corporaties, architecten, 
adviseurs, beheerders, aannemers en installateurs.

De ruim 400 congresgangers hebben allemaal een 
gerichte belangstelling voor BIM. Dat betekent voor 
u, dat de BIM praktijkdag een uitgelezen moment is 
om juist met deze invloedrijke groep in contact te 
komen.

Meer weten? Bel Jaarbeurs 030-295 2999  
of mail salessupport@jaarbeurs.nl.

Deelnamepakket informatiemarkt

•  Expositieruimte van 6 m² op informatiemarkt, 
ingericht met tafel, 2 stoelen en stroomaan-
sluiting. U kunt uw eigen achterwand plaatsen 
van maximaal 3 x 3 meter (b x h)

•  Toegang tot informatiemarkt voor 2 personen 
standpersoneel, inclusief catering en parkeer-
kaarten

•  Vouchers voor 2 maal toegang tot het congres 
t.w.v. € 225,-

•  Op de congreswebsite bimpraktijkdag.nl plaatsen 
wij uw bedrijfsprofiel (max. 30 woorden) met 
logo en link naar uw webpagina. 

 Stuur uw tekst, logo en webpagina naar 
  service@jaarbeurs.nl o.v.v. BIM praktijkdag 

2018 met uw bedrijfsnaam. Specificaties logo: 
formaat 275 x 175 px (b x h), maximaal 50 Kb, 
jpeg of gif.

Pakketprijs € 1.950,-

Additionele sponsormogelijkheden

•  Whitepaper (€ 750)
  Wij brengen uw whitepaper onder aandacht in de 

nieuwsbrief naar bezoekers, na de BIM praktijkdag 
2018. Geïnteresseerden kunnen dan uw whitepaper 
online aanvragen en daarbij aangeven indien ze een-
malig door u gecontacteerd willen worden hierover.

•   Advertorial (€ 475) 
  In de bedankmail na afloop van het congres, 

met link naar uw webpagina. 
•    Lanyard met uw bedrijfslogo (€ 750) 
 Alle deelnemers ontvangen hun badge met dit  
 badgekoord. Prijs is inclusief productiekosten.
•   Give away (€ 475)
  Geef deelnemers een presentje mee na afloop 

van de BIM praktijkdag en blijf in de herinnering. 
Prijs is exclusief give away en uitdeelpersoneel.

 Alle prijzen zijn excl. btw



Hoe typeert u de toepassing
van BIM in uw eigen werkpraktijk?

■ We zijn nog in de oriëntatiefase
■ We zijn met de eerste BIM toepassingen bezig
■ We zijn al volop met BIM bezig

Hét praktijkcongres over BIM-implementatie

Profiel deelnemers BIM praktijkdag 2017

Aantal deelnemers: 429
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Aannemer / bouwbedrijf

Advies- en ingenieursbureau

Handel / toeleverende industrie

Architectenbureau

Installatiebedrijf

Software / IT-diensten

Onderwijs en onderzoek

Woningcorporatie / vastgoedbeheer

Overheid

Projectontwikkelaar

BIM manager

BIM modelleur

Directeur / bedrijfsleider

Adviseur / consultant

Projectleider

Werkvoorbereider

Verkoper / accountmanager

Ingenieur / constructeur

Architect / ontwerper

Student

 


