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Smart Buildings is hét event over gebouwautomatisering en
-managementsystemen voor en door eindgebruikers

www.SmartBuildings.nl
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Introductie
Smart Buildings vindt eens in de twee jaar plaats en is
hét event over gebouwautomatisering en
-managementsystemen. Het unieke van dit event is
het toegangsbeleid (end-users only) en de huiskamers.
Smart Buildings wordt georganiseerd door de Building
G100; GBS-eindgebruikersplatform.

Op 5 oktober 2023 is de 5e editie van dit event. Het
concept heeft zich inmiddels bewezen en de
verwachtingen zijn weer hoog gespannen.
Facts and figures
Editie
Bezoekers
Partners
Waardering
Sprekers
Lezingen

2015
170
27
8
18
90

2017
333
37
8,3
37
150

2019
390
50
8,1
55
175

2021
424
63
8,4
70
197

Partners 2023

De locatie
De Woonindustrie ligt centraal in Nederland. Het is
een winkelcentrum met 200 trendy winkels.

Building G100
Smart Buildings is een initiatief van
Building G100; eindgebruikersplatform
voor het beheer / onderhoud /
management van gebouwautomatisering
en -managementsystemen. Inmiddels telt het platform
ruim 250 leden en vinden er maandelijks
bijeenkomsten plaats. www.BuildingG100.nl
CREME Nederland
Een eindgebruikersvereniging voor
huisvesting en vastgoed op strategisch
niveau. De vereniging telt ruim 250 leden
die werkzaam zijn bij de grootste corporates.
www.CremeNederland.nl
Tijdens Smart Buildings organiseert CREME Nederland
lezingen waardoor ook deze leden aanwezig zijn.
Uniek concept
Op de plaza staan standjes waar bezoekers terecht
kunnen met vragen. Hier zijn ook nieuwste innovaties
van leveranciers te zien. In het midden staat een grote
bar waar men de gehele dag gratis kan eten/drinken.
Huiskamer/presentaties
Partners kunnen een
“huiskamer” huren. Dit
is hun eigen ruimte
voor die dag waar zij
ieder half uur
maximaal 10
eindgebruikers kunnen
ontvangen. Hier kunnen ze presentaties geven over
hoe zij tegen de toekomst van Smart Buildings
aankijken. Bewust is gekozen voor deze kleine opzet
om interactie met bezoekers te stimuleren.
Verwachte bezoekers
In onze database zitten ruim 5.000 eindgebruikers. Wij
verwachten in 2023 ongeveer 450 bezoekers.
Tijden
Opbouw
Event

5 oktober van 07.00 tot 09.00 uur
5 oktober van 09.30 tot 18.00 uur
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Standaard deelname pakket
Voor € 2.999,- ben je partner en krijg je:
entree met 2 personen
catering
naamsvermelding in alle marketing uitingen
2,5 (d) x 3,5 m standruimte incl. stroom en vloerbedekking
onbeperkt relatiekaarten voor uitsluitend eindgebruikers
Start-ups (jonger dan 3 jaar) kunnen het standaard deelname pakket afnemen voor € 999,-

Complete standbouw
Voor € 699,- verzorgen wij de complete standbouw. Dit omvat bartafel
met 3 krukken en een achterwand die naar uw wens is opgemaakt. Na
afloop van het event mag je het doek meenemen.
Eventueel los te bestellen:
- extra partnerkaarten voor aanbieders à
€ 299,- bartafel met 3 krukken
€ 199,- aanschaf frame achterwand
€ 299,Huiskamer voor presentaties
Huur je eigen huiskamer waar je de gehele dag door presentaties is kan
verzorgen. Een unieke huiskamer kost € 1.149,- (incl. één persoon extra
toegang). Ieder half uur kan je maximaal 10 eindgebruikers ontvangen
om persoonlijk met hen in gesprek te gaan. Eventueel los te bestellen:
- 65 inch plasmascherm op statief
€ 499,- 50 inch plasmascherm op statief
€ 399,Netwerkapp
Smart Buildings maakt gebruik van de Building G100 NetwerkApp. Hiermee
kunnen zowel bezoekers als partners voor, tijdens en na het event:
- zien wie zich hebben ingeschreven;
- contact met elkaar leggen;
- vragen stellen en afspraken maken;
- het programma met de sprekers inzien;
- de plattegrond met partners raadplegen;
- het laatste nieuws over Smart Buildings volgen.
Entreeprijzen
- Aanbieders
- Adviseurs > 10 medewerkers
- Eindgebruikers

€ 699,€ 0,€ 0,-

Meer informatie
Martijn Beckers
Tel 06-83087707
martijn@SmartBuildings.nl

Quotes partners 2021
“Keep up the good work” - Siemens
“Geweldige sfeer en de juiste mensen” - Heijmans
“Compleet event voor stakeholders in de gebouwde omgeving” - Wonderware Benelux
“Smart Buildings is onderscheidend ten opzichte van andere concepten” - Regel Partners
“Good we were present. See you again” - EDGE Next
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PARTNER OVEREENKOMST
Ondergetekende
Firma:
Contactpersoon:
Postadres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Factuurgegevens
PO/ordernummer:
Factuuradres:
Postcode en plaats:
E-mail adres administratie:

verbindt bovengenoemde firma jegens Capstones BV, gevestigd te Oosterhout, Vincent van Goghlaan 65, tot
deelname als Partner aan Smart Buildings op 5 oktober 2023 met:
Afname
standaard deelname pakket
deelname pakket start-up
complete standbouw
bartafel met 3 krukken
aanschaf frame achterwand

Prijs
€ 2.999,€ 999,€ 699,€ 199,€ 299,-

Afname
huiskamer voor presentatie
huur 65 inch plasmascherm
huur 50 inch plasmascherm
……. extra partnerkaart(en) à

Prijs
€ 1.149,€
499,€
399,€
299,-

Ik ga hierbij akkoord met de volgende betalingscondities en voorwaarden:
•
•
•
•
•

De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Het verschuldigde totaalbedrag wordt binnen 1 week na ondertekening van deze overeenkomst gefactureerd en dient
binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
Capstones BV behoudt het recht om zowel datum als locatie van het event te wijzigen.
De indeling op de plaza geschiedt op basis van binnengekomen overeenkomst (wie het eerst komt, die het eerst maalt).
Op deze overeenkomst zijn onze algemeen voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn bij de Kamer van
Koophandel in Breda onder nummer 60592605.

Datum

Getekend door

Handtekening

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend e-mailen naar info@SmartBuildings.nl.
Opsturen kunt u naar: Capstones BV, tav Smart Buildings, Vincent van Goghlaan 65, 4907 PH in Oosterhout.
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