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Het volgende decennium gaat over een data
driven economy. Het Internet of Things (IoT)
zal een van de belangrijkste aanjagers zijn
van deze ontwikkeling. De technologie en
infrastructuur heeft zich de laatste jaren
uitgekristalliseerd. Voor veel organisaties is
het nu zaak om te kijken hoe aan deze ontwikkeling mee te doen en de business case
te vinden.
InterTheThings gaat met u op zoek. Dit jaar
gaan we nadrukkelijk kijken wat IoT kan
brengen in productieprocessen, marketing,
kritische infrastructuur, smart cities, logistiek en enterprise mobility.
Het programma zal dus worden opgebouwd
rondom real life cases en experiences. Een
business case maken met smart systems
blijkt nog niet eenvoudig, maar toch zal
elke organisatie moeten gaan innoveren en
co-creatief moeten zoeken op nieuwe en
onbekende terreinen.
Tevens vindt er een (besloten) sub-event
voor 50+ CIO’s en Digital leaders plaats tijdens het InterTheThings event.
Om een indruk te geven wbt niveau publiek
tijdens dit event.
Wilt u leading blijven in uw sector, dan kunt
u zich niet veroorloven deze dag te laten
schieten.
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DEELNEMERS
• CIO’s (CIONET leden)
• Innovatie Management
• CMO’s en CDO’s
• Smart City Architects
• Marketingmanagers
• IT Managers and Technical Professionals
• Communication System Managers and
Engineers
• Enterprise Executives
• Network Managers and Engineers
• Industrial en Manufacturing Managers
en Engineers
• Device Manufacturers
• Facility, Building & Operations Managers
• Transportation/Fleet Managers
• IoT Vendors en Dealers
• Integrators of IoT Technology
• Application Developers
• OEM Design Engineers
• Software Developers
• Supply Chain/Logistics Directors
• System Integrators
• Connectivity Service Providers
• M2M Solution Providers

•

Machine and Device Connectivity
IoT Standards and Standardization
Big Data: Data Acquisition & Analytics
Apps/DevOps
IoT Security
The IoT Ecosystem
Building a Business Model for IoT
Open Source IoT
Enterprise-Wide Connectivity
Networking: Wireless, Wired, Fiber &
Telemetry
Networks
Wearables
IoT Device Design & Production
Connected Cars
Cloud-Based monitoring and control of
equipment, assets, facilities & operations
Integrating Multiple Networks &
Communications Systems
Remote & Smart Service Management

SPONSORPAKKETTEN
• Gold Sponsor – €8.000 excl. BTW
• Silver Sponsor – €4000 excl. BTW
• Supporting sponsor – €2.500 excl. BTW
Daarnaast zijn er een aantal opties om uw
organisatie op onderscheidende manier te
presenteren. Bespreek de mogelijkheden
met ons.
CONTACT
Herman van Bolhuis
Tel: 06 55731865
INFO@INTERTHETHINGS.COM
VENUE
3D Makers Zone
Ir. Lelyweg 11
2031 CC Haarlem

Gold sponsor

Silver sponsor

Bronze sponsor

> Logo op marketingcampagne

> Logo op marketingcampagne

> Logo op marketingcampagne

> Vermelding als sponsor in directmail &
website

> Vermelding als sponsor in directmail &
website

> Vermelding als sponsor in directmail &
website

> L
 ogo op website 
www.interthethings.com

> L
 ogo op website 
www.interthethings.com

> L
 ogo op website 
www.interthethings.com

Tijdens:

Tijdens:

> 4
 congreskaarten (waarde € 996,- 
waarvan 2 voor de organisatie)

> 2 congreskaarten (waarde € 498,-

> Mogelijkheid om op de website een
downloadable white paper, dossier of
rapport te plaatsen tot 3 maanden na
het evenement.

> Logo op welkomstbord.
> Logo op welkomstbord.

Tijdens:



> 8
 congreskaarten (waarde € 1992,- 
waarvan 2 voor de organisatie)

> Banier met statafel en stroompunt
tijdens evenement - opmaak verzorgd
door ITWNET

> Logo op welkomstbord.
> Speakerslot van 30 minuten op podium

> Mogelijkheid voor afscheidscadeau
deelnemers.


> Banier met statafel en stroompunt
tijdens evenement - opmaak verzorgd
door ITWNET
> Mogelijkheid voor afscheidscadeau
deelnemers.
> Andere inhoudelijke bijdrage aan de
dag 

€ 8,000

€ 4,000

€ 2,500

A M S
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> Co-sponsorship
networking drinks

WWW.INTERTHETHINGS.COM
INTERTHETHINGS  is organized by ITWNET with offices in Bloemendaal: Zuiderstationsweg 18-20, 2061 HE, Bloemendaal
Please, contact us for a tailor made sponsor package: E-mail: sponsor@interthethings.com, Phone: +31 (0)23 201 02 04
Venue address: 3D Makers Zone - Ir. Lelyweg 11 - Haarlem

€ 1,000,-

What’s next.

CIONET is wereldwijd de grootste community van CIO’s en Digital Leaders met meer
dan 5700 CIO’s, CTO’s en IT Directeuren in
Europa en Zuid-Amerika waarvan 600 in
Nederland als lid. CIONET staat voor het
bouwen van relaties en het delen van kennis
binnen de gemeenschap van Digital Leaders.
CIONET werkt nauw samen met kennis-,
media- en netwerkpartners die actief zijn
binnen het IT vakgebied. Het doel hiervan is
om elkaars krachten te versterken op een
zo efficiënt mogelijke manier maar zonder
daarbij de eigen identiteit te verliezen. CIONET organiseert maandelijks voor CIO’s en
IT Executives interessante en relevante bijeenkomsten waar leden kosteloos toegang
tot hebben. CIONET wordt ondersteund
en voorgezeten door een Advisory Board
bestaande uit meer dan 18 vooraanstaande
IT Executives en academici uit het bedrijfsleven en de overheid. Wij zijn CIONET en
dagen onze community van IT Executive
graag uit: What’s next?
CIONET.COM

ITWNET (afkorting van IT World Net) is de
internationale community van, voor en
door IT professionals uit verschillende disciplines, branches en landen. Binnen deze
community bestaande uit meer dan 100.000
professionals werkzaam in het IT vakgebied,
komen allerlei vak- en brancheorganisaties
samen om als één grenzeloos, virtueel,
multidisciplinair team krachten te bundelen
en zo kennis te delen, inspiratie op te doen
en antwoord te krijgen op specifieke IT
vraagstukken. “
Everything connects”, vooral in de IT.
ITWNET.COM

