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BEURSSPECIAL BOUW COMPLEET 2014
met hun relaties onbeperkt gebruik kunnen maken van de catering. Ook de uitnodigingservice, die door de organisatie wordt verzorgd, en het parkeren voor
de relaties zit bij de beursprijs inbegrepen. Een service waar door de exposan-

ten enorm positief op wordt gereageerd. Eén keer een bedrag betalen en
daarmee zijn ze verzekerd dat alles tot
in de puntjes is geregeld voor hen én
voor de gasten.’

Beursdata

Bouw Compleet Hardenberg
7, 8 en 9 oktober 2014
Schilders, Glas en Afbouw
Vakdagen te Hardenberg
7, 8 en 9 oktober 2014
Bouw Compleet Venray
4, 5 en 6 november 2014
Combi Vakdagen* te Venray
4, 5 en 6 november 2014
Schilders, Glas en Afbouw

Vakdagen te Gorinchem
11, 12 en 13 november 2014
Openingstijden dagelijks van 14.00 tot
22.00 uur.
*Combi Vakdagen is een combinatie van
vier vakbeurzen die de gehele bouwkolom bereiken: Installatie Vakbeurs, Energie & Besparing, Bouw Compleet en Monument.

Lezingen in
Kenniscentrum
Waar? Standnr. Nummer 528.
Dinsdag 7 oktober, 19:00 – 20:00 uur

Lezing RSDM Social Media Dashboard
Het is belangrijk om in de gaten te houden wat er over je bedrijf, product of
dienstverlening wordt gezegd op internet. Een positief bericht verdient een
bedankje. Een negatief bericht moet worden ondervangen. Als dit tijdig wordt
gesignaleerd is het vaak mogelijk om van een bedreiging een kans te maken.
Berichten plaatsen op sociale media is eenvoudiger dan ooit. Vanuit één dashboard kunnen alle sociale media worden beheerd. Remy Steijger Digital Marketing biedt een krachtig hulpmiddel om de online aanwezigheid van je bedrijf in kaart te brengen door middel van het RSDM Social Media Dashboard.
Ook kan er worden gekeken wat de concurrent of juist de doelgroep bezighoudt.
Met het Dashboard is het mogelijk om automatisch mensen uit de doelgroep
op Twitter te volgen. Daarmee wordt ontzettend veel tijd bespaard. Gemiddeld levert dit zo’n 50 nieuwe volgers per dag op. Reken maar uit!
Tijdens de S.G.A. Vakdagen geeft Remy Steijger lezingen over het belang van
monitoren en het plaatsen van goede content. Hieronder kunt u zich kosteloos aanmelden voor één van de lezingen die elke dag plaatsvindt. Het social
media dashboard kan worden gebruikt voor de volgende onderdelen:
 Signaleren wat er online over je merk wordt gezegd.
 Al je sociale media beheren vanuit één dashboard.
 Inplannen van berichten voor Twitter, Facebook en LinkedIn.
 In kaart brengen van de belangrijkste merkambassadeurs.
 Marktonderzoek.
 Rapportages en analyses.
 Web- en customer care.
 Snel en automatisch opbouwen van volgers in de doelgroep
Tijden:
 Dinsdag 7 oktober: 15.00 - 15.45 uur
 Woensdag 8 oktober: 15.00 - 15.45 uur
 Donderdag 9 oktober: 15.00 - 15.45 uur

Bezoekersinfo
Bouw Compleet Hardenberg
Openingstijden
Dinsdag 7 oktober 2014
Woensdag 8 oktober 2014
Donderdag 9 oktober 2014

Informatiebijeenkomst voor ZZP’er
Stichting ZZP Nederland zal een presentatie verzorgen voor startende- en
reeds bestaande ZZP’ers in de bouw.
De presentatie wordt gehouden door
Maarten Post, voorzitter van Stichting
ZZP Nederland. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde;
 Wat is een ZZP’er?
 Voor- en nadelen ZZP-schap
 Wat doet Stichting ZZP Nederland
 Actie thema’s ZZP Nederland

 ZZP’er en verzekeringen
 Juridische ondersteuning
 Ledenvoordeel
Na de presentatie is er ruimte om vragen te stellen. Daarnaast bent u natuurlijk van harte welkom op de stand
van Stichting ZZP Nederland. Ook hier
staan medewerkers die graag al uw
vragen beantwoorden. U kunt de stand
vinden op nummer 232.

Woensdag 8 oktober, 16:00 – 17:00 uur

Bouwen met strobalen
In Nederland staan inmiddels 80 tot
100 gebouwen met gevels van stroba
len. Menigeen zal de wenkbrauwen
fronzen bij de eerste confrontatie met
strobalenbouw, maar deze bouwme
thodiek biedt een serieus alternatief
voor andere duurzame bouwmetho
den. Bouwen met strobalen is eenvou
dig, milieuverantwoord, energiezui
nig, goedkoop en het levert een lichte
constructie op en een gezond binnen
klimaat.
Strobalenbouw is zeker niet nieuw.
Sinds de introductie van de strobalenpers in 1870 worden er ook strobalen gebruikt om bijvoorbeeld huizen te bouwen.
Dat gebeurde voor het eerst in Nebraska. Verscheidene van deze gebouwen zijn
nog in goede staat. Sindsdien is er overal over de wereld met strobalen gebouwd.
Hoe kun je in Nederland verantwoord bouwen met strobalen? Sissy Verspeek van
Strobouw Nederland vertelt er alles over gedurende deze workshop, tijdens Bouw
Compleet. De workshop vindt plaats in het kenniscentrum op de beursvloer.
Donderdag 9 oktober, 16:00 – 17:00 uur

14.00 – 22.00 uur
14.00 – 22.00 uur
14.00 – 22.00 uur

Op vertoon van een entreebewijs,aangeboden door de exposanten,
kunt u de vakbeurs gratis bezoeken, gratis gebruik maken van een volledig verzorgde catering binnen Evenementenhal Hardenberg en gratis parkeren. Indien u geen entreebewijs heeft ontvangen, dan kunt u
via www.evenementenhal.nl gratis een entreebewijs aanvragen.
Bezoekadres en beursorganisatie
Evenementenhal Hardenberg
Energieweg 2
7772 TV Hardenberg
Tel.:
(0523) 289 898
Fax:
(0523) 289 800
E-Mail: hardenberg@evenementenhal.nl
Internet: www.evenementenhal.nl

Biobased bouwen

De wereld gaat naar een biobased economy. In de biobased economy wordt
biomassa afkomstig van planten, algen en organisch (rest)materiaal uit

de natuur gebruikt als groene grondstof. Maar wat zijn biobased materialen? Hoe kunt u deze toepassen? En
wat zijn de (ontwerp)technische aandachtspunten? Sissy Verspeek vertelt u
er alles over tijdens dit kennisprogramma. Zij is gespecialiseerd in Biobased
bouwen en strobouw en is onder andere werkzaam voor de Stichting Agrodome en voor het Europese Interreg
IVB project CAP’EM (Cycle Assessment
Procedure for Eco-Materials): inzet van
biobased materialen in de bouw.

