
Exposanteninstructie Industrial Ethernet event 2020  
Dinsdag 24 maart 2020 
 
Adres en route  

Van der Valk Hotel Vianen 
Prins Bernhardstraat 75 (NB: Navigatie adres : Don Velascodreef 1) 
4132 XE Vianen 

Routebeschrijving: https://fhi.nl/industrialethernet/locatie/ 
 

Tijden  

 7.00 uur Opbouw  

 9.00 uur Opbouw gereed en ontvangst bezoekers 

 9.30 uur Start lezingen  

 12.10 uur Exposantenlunch  

 12.30 uur Bezoekerslunch  

 16.00 uur Afsluitende netwerkborrel  

 17.00 uur Afbouw. Wij vragen u nadrukkelijk niet eerder te starten met afbouwen.  
Dit uit respect voor de sprekers en bezoekers van het event.  
 
De indeling van het programma vindt u op de website: https://fhi.nl/industrialethernet/programma/  

 
Table-top stand  

 De expositieruimte bevindt zich in de zaal New York links van de entree  

 De standruimte is circa 3 x 2 m groot en is voorzien van een tafel (1,31m x 0,76m), 2 stoelen en 1   
elektriciteitsaansluiting (230 volt).  

 Exposanten kunnen hun bedrijfsachterwand of screen plaatsen achter de tafel.  

 Indien u geen gebruik wenst te maken van de tafel en/of stoel(en) of afwijkende wensen heeft, 
verzoeken wij u dit vooraf aan ons door te geven per e-mail.  

 In de expositieruimte kunnen de exposanten gratis gebruik maken van draadloos internet (WiFi) 
via het open netwerk van Van der Valk Vianen (geen wachtwoord vereist).  
 

Exposanten dienen zelf mee te nemen:  

 Een print van uw badge. Deze ontvangt u de week voorafgaand aan het event per mail;  

 haspel/verlengsnoer voor elektriciteit in de stand;  

 evt. ophangmateriaal;  

 achterwand, posterbord, quickscreen;  

 expositiemateriaal (NB. Het is niet toegestaan buiten de standruimte te exposeren).  
 
Laden en lossen  

 Bij aankomst kunt u zich melden bij de entree van Hotel Van der Valk Vianen.  

 U kunt gratis parkeren op de parkeerplaats van de locatie  

 
Algemeen  

 Het eerder aanleveren van standmateriaal dient u met ons af te stemmen.  

 De lezingen vinden plaats in de zalen Montreal, Chicago en San Francisco.  

 Koffie en thee is de gehele dag kosteloos verkrijgbaar.  

 
Contactpersonen FHI  

 Susanne van Boxtel: 06 – 268 498 65  

 Ronald ten Boden: 06 – 101 889 27  
 

Zie volgende pagina voor de indeling van de beursvloer. 

https://fhi.nl/industrialethernet/programma/


Indeling beursvloer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSANTEN 

1.   4S Industries 

2.   Helukabel 

3.   Routeco 

4.   WAGO 

5.   AC Solutions 

6.   ATS, Applied Tech 

      Systems  

7.   Endress + Hauser 

8.   LAPP Benelux 

9.   Satel 

10. Weidmüller 

 

 

 

 

11. Felten 

12. IXON 

13. Helmholz Benelux 

14. JUMO 

15. Wonderware 

16. Turck 

17. PROCENTEC 

18. Phoenix Contact 

19. Telerex Nederland 

20. Hirschmann 

21. IFM electronic 


