LIVING PROJECTS, EEN EVENT IN SAMENWERKING MET ONZE NEDERLANDSE
COLLEGA’S VAN UNETO

Samen met Uneto-VNI en het magazine Sign+ zal de BSO een technisch event organiseren te
4815 PK Breda, Veldsteen 13 op woensdag 15 november 2017 van 12:00h tot 19:00h.
Het betreft een klassieke Uneto-VNI vakdag en draagt deze maal de titel Living Projects.
Het wordt dus de eerste gezamenlijk georganiseerde editie voor Nederlandse én Belgische sign en lichtreclamebedrijven.
Onderwerpen:
Content op LED display centers - digital signage en narrowcasting.
Sprekers: Dennis de Man (IP Digital Signage Solutions) en Pieter Meijers (Lightking Benelux).
De mogelijkheden van 3D-printen bij de creatie van (verlichte) signs.
Spreker: Massivit 3D.
'Reclame langs wegen' - inhoud en impact van de recente CROW-publicatie over (verlichte)
reclame langs wegen.
Spreker: Arthur Klink (OVL NL, Gemeente Utrecht en lid stuurgroep CROW)
CE, aansprakelijkheid en wetgeving; wanneer ben je fabrikant, respectievelijk installateur en wat
zijn de consequenties?
Spreker: Jaap Nuesink (Dekra).
Een expert van het bedrijf Living Projects informeert u over de psychologie achter de inzet van
verschillende technieken om een totaalbeleving te creëren. Living Projects is een
toonaangevende speler in de professionele lichtbranche in Nederland als het gaat om creatieve
en conceptmatige technische oplossingen met licht, geluid, beeld, geur en aansturing.
Innovatie in lichtreclame: welke mogelijkheden biedt draadloze LED verlichting voor de
lichtreclame producent?
Spreker: Pieter Peeters van Stogger.
Voor wie is dit event interessant ?
De Vakdag Lichtreclame is interessant voor sign- en lichtreclamebedrijven (waaronder zowel
leveranciers, als installateurs en adviseurs) uit zowel Nederland als België.
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Ontvangst met lunch (wordt u aangeboden door de organisere nde partijen)
Inhoudelijke presentaties
Presentatie van Living Projects inclusief rondleiding
Afsluitend buffet (voor eigen kosten en op inschrijving)

Kosten :
Gratis voor leden van UNETO-VNI en BSO (inclusief lunch en exclusief mogelijke deelname aan
afsluitend dinerbuffet). Niet-leden betalen € 75,- p.p. (inclusief lunch en exclusief mogelijke
deelname aan afsluitend dinerbuffet).
Inschrijving :
De leden van de BSO kunnen inschrijven tot vrijdag 10 november 2017 via :
secretary@belgian-sign.org

