
Conferentie Bits, Bricks & Behaviour 2020 
brancheorganisatie Gebouw Automatisering



Gebruik de collectieve kracht van de branche 
organisatie om de stakeholders in de keten te bereiken



Een collectief evenement
✓ Actuele en generieke branche 

thema’s uitgelicht
✓ Neutrale kennisdeling staat 

voorop
✓ Mogelijkheid tot voordragen van 

sprekersbijdrage en/of thema 
(mits interactief en binnen de 
kaders)

✓ Marktsegment gerichte 
programmaonderdelen

✓ Triggeren van doelgroepen ✓ Aangevuld door sessies van 
plenaire sprekers

✓ Technisch gefaciliteerd en 
ondersteund door FHI

✓ Vermelding op de 
eventwebsite met logo en 
link naar eigen website

✓ Interactie met bezoekers via chat, 
polls, opinie etc.

✓ U maakt deel uit van een 
collectief moment

✓ Bezoekers database achteraf 
beschikbaar

✓ D.m.v. interactie, live data en  
inhoudelijke discussies c.q. 
probleemstellingen: meerwaarde 
door kennis en kwalitatieve leads

✓ Inzicht in bezoekers met trends en 
data.

✓ Bijdragen aan de ontwikkeling en 
draagvlak van het vakgebied



Uw bedrijfsnaam vermeld in collectieve marketinguitingen

Voor Tijdens Na

✓ Naamsvermelding in 
nieuwsbrieven 

✓ Logovermelding en nieuws 
plaatsen op de event website 

✓ Vermelding in gesegmenteerde 
uitnodigingen

✓ Social Media uitingen
✓ Het programma 
✓ Marketing materiaal en 

mediakit
✓ Uitingen van mediapartners 

✓ Uw thema en/of spreker 
(mits hiervoor is gekozen) 

✓ Gebruik van live polls, 
opinie, chat en live data in 
programma onderdelen

✓ Logovermelding voor, tussen 
en na de programma 
onderdelen 

✓ De terugkoppeling aan 
bezoekers na het 
evenement 

✓ Presentatie wordt gedeeld 
op eventwebsite;

✓ Bij afname mini-website 
kan een gekozen 
presentatie beschikbaar 
worden op uw profie

✓ Podcasts op eventwebsite
✓ Video op YouTube GA
✓ Delen van ‘bezoekerslijst’
✓ Inzicht in bezoekers met 

trends en data



Marktsegment gerichte programmaonderdelen 

De programmaonderdelen en communicatie worden gericht op specifieke marktsegmenten, personen 
die werkzaam zijn in deze specifieke marktsegmenten ontvangen uitnodigingen voor specifieke markt 
en branche gerichte interactieve programmaonderdelen.

Marktsegmenten:
✓ Overheidsgebouwen
✓ Universiteiten en instituten  
✓ Kantoor- en bedrijfsgebouwen  
✓ Zorggebouwen  
✓ Data- en telecommunicatie



Systeem & integratie
✓ We maken gebruik van platform WebinarGeek en/of 

Microsoft Teams voor interactieve programmaonderdelen
✓ Interactie d.m.v. live polls, opinie, chat, live Q & A, word 

cloud, stellingen en live data via het platform Mentimeter
✓ Mentimeter, WebinarGeek en Microsoft teams zijn zeer 

gebruiksvriendelijk voor zowel organisator, sprekers als 
bezoekers

✓ Ondersteuning door FHI Gebouw Automatisering
✓ Ondersteunen en stimuleren van sprekers door FHI GA en 

sturen op gebruik van Mentimeter voor interactie
✓ Niet nodig om software te installeren of account aan te 

maken voor sprekers of bezoekers
✓ Geïntegreerd met marketing automation platform 

Hubspot



Mogelijkheden & prijs partnerorganisaties

Partnerprijs

Deelname als partner 
aan conferentie Bits, 
Bricks & Behaviour

€ 3000,00c

✓ Naam verbinden aan conferentie
✓ Diverse marketing en 

communicatie mogelijkheden
✓ Gemeenschappelijke belangen 

uitdragen
✓ Bij elkaar brengen van werelden 

en belangen
✓ Interactie met doelgroep
✓ Inzicht door data en trends
✓ Mogelijkheid om een kwalitatief 

goed programma te ondersteunen



Value for money:
✓ Naamsvermelding in collectieve marketing uitingen voor, na en tijdens het event

✓ Eigen pagina op conferentie website met mogelijkheid om nieuwsberichten te plaatsen

✓ Van te voren goed te budgetteren, zonder variabelen

✓ Zichtbaar bij een specifieke doelgroep

✓ Door interactie, live data, trends en inhoudelijke discussies c.q. probleemstellingen inzicht in de 
doelgroep. Bezoekerslijst gekoppeld aan live data na het event

✓ Ondersteuning in marketing en communicatie zoals bij een fysieke conferentie d.m.v.:
✓ Beeldmateriaal

✓ Mediakit

✓ Eventwebsite en het plaatsen van nieuws

✓ Artikelen

✓ Concept uitnodiging voor relaties (voorbereide email)

✓ Zichtbaarheid bij mediapartner

✓ Zichtbaar op hét platform van gebouwautomatisering 

✓ Mogelijkheid om één of meerdere programmasessies in te vullen, of inhoudelijke bijdrage te leveren



Hoe ziet een digitaal event eruit? 



Statistieken



Deelnemen of meer informatie?
Stuur een email Martin Hof Sr. project manager Gebouw Automatisering

Of bel:
T 0031 33 465 75 07 
M 0031 6 53 13 77 81

Of vul het inschrijfformulier in op de eventwebsite van de conferentie Bits, Bricks & Behaviour 
2020: “week van de gebouwautomatisering”

Deze bedrijven en organisaties gingen u reeds voor en maken gebruik van de collectieve 
kracht van de brancheorganisatie en de conferentie Bits, Bricks & Behaviour

mailto:martin.hof@fhi.nl
https://fhi.nl/bitsbricksbehaviour/inschrijfformulier/
https://fhi.nl/bitsbricksbehaviour/
https://fhi.nl/bitsbricksbehaviour/exposanten

