VKRT middag “Leden vertellen leden”, 13 december 2018, Fort Vechten
Zoals reeds meerdere keren in voorgaande seminar sessies aangekondigd, gaan we het tijdens de
ledenmiddag op 13 december, 2018, oftewel de zogenaamde “Kersteditie”, dit keer iets anders doen.
Geen seminarsessie met allerlei verschillende sprekers, maar de organisatie van een soort kleine
exhibitie/beurs waarbij de Nederlandse en Belgische rubberindustrie, waarvan de meeste
vertegenwoordigd zijn binnen het ledenbestand van de VKRT, de mogelijkheid krijgt om de leden te
laten zien wat ze allemaal te bieden hebben. Te denken valt aan ingrediëntenleveranciers van
chemicaliën die gebruikt worden in de rubberindustrie of distributeurs hiervan. Maar ook
rubberverwerkers in de vorm van compounders of de producenten van rubber producten. Verder
handelaren die de meest veeleisende producten moeten zien te leveren en de eindgebruikende
industrie, die veel vraagt van rubber producten in hun toepassingen. En test- en certificatieinstituten, onderwijsinstellingen, apparatenleveranciers etc. etc. Kortom: alles wat de
rubberindustrie te bieden heeft binnen handbereik!
We hebben hier weer een prachtige locatie voor gevonden en wel Fort Vechten. Fort Vechten is een
van de grootste en mooiste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De strategische ligging op
het snijpunt van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in combinatie met de bijna
tastbare geschiedenis en de ongerepte schoonheid ervan, maken het fort tot hét icoon van de
Waterlinie. We zullen hierbij ook een rondleiding gaan maken door het waterliniemuseum.
We hopen op veel interesse van de verschillende bedrijven om als exposant aan het succes van deze
middag bij te dragen. Er is per exposant de ruimte van ongeveer een bureautafel beschikbaar waarop
je je meest uitdagende producten, moeilijkste cases of unieke producten ten toon kunt spreiden.
Daarnaast is er rondom de tafel uiteraard de mogelijkheid tot het vertonen van 1 of 2 banners en wat
distributie van bedrijfsmateriaal. Geen verdere beursattributen zoals beeldschermen, vitrines e.d.,
we willen het graag kleinschalig houden. Verder proberen we een informele sfeer te creëren waarbij
iedereen zich dus vrij door de ruimte kan bewegen en dus ook de mogelijkheid krijgt om de andere
deelnemers te bezoeken. Voel je dus niet verplicht, als je de enige afgevaardigde bent van je bedrijf,
om de hele middag achter je tafel te blijven staan. Het doel van de middag is juist om ook te zien wat
de anderen te vertellen en te laten zien hebben. Het wordt dus wederom een erg gezellige middag,
waarbij je als vanouds kunt netwerken, maar ook kunt zien wat er allemaal speelt, en daarnaast ook
nog eens de mogelijkheid krijgen om je eigen bedrijf positief te verkopen en wie weet wat dat nog
oplevert…..Het ledenbestand van de VKRT is aan het groeien en verjongen, dus er zijn geheid leden
en/of andere gasten die nog niet in aanraking zijn gekomen met je bedrijf. Gebruik die mogelijkheid!
Het aantal tafels is helaas beperkt, dus reserveer snel om ook jouw bedrijf te presenteren. De kosten
zijn miniem, slechts de gebruikelijk 25 euro voor deelname aan een lezingenseminar. Mocht je
geïnteresseerd zijn om deel te nemen, dan kun je je aanmelden door een mailtje te sturen naar
info@vkrt.nl
Uiteraard zal de dag weer eindigen met een gezamenlijk diner, ook hiervoor bedragen de kosten de
gebruikelijke 35 euro. Een mooie afsluiter van een hopelijk succesvolle dag en het begin van fijn
feestdagen!

