
Mini-trainingen World of Laboratory 2020 
 

De mini-trainingen worden verzorgd door de deelnemende 

exposanten van WoTS 2020. Elke training duurt een halve dag en de 

inhoud wordt ingevuld door 3 a 4 exposanten over een specifiek 

thema. Hieronder treft u aanvullende en praktische informatie aan 

over dit project. 

 

Graag inventariseren we de interesse bij exposanten in de onderstaande 

thema’s. Een training kan pas gegeven worden bij minimaal 3 deelnemers. 

Er is ruimte voor maximaal 7 mini-trainingen.  

 

Thema’s: 

1. Chromatografie - Analytisch 

2. Chromatografie - Preparatief 

3. Spectrometrie - NIR 

4. Elementanalyse 

5. Next Gen Sequencing 

6. Liquid handling 

7. Kwaliteit op het lab 

8. Opslag gevaarlijke stoffen 

 

Uitgangspunten: 

 7 mini-trainingen tijdens beursweek. 

 Elke mini-training bestaat uit 3 sessies van een uur of 4 sessies van 45 minuten. 

 Deze sessies vinden plaats in de Croesefoyer, een zaal direct bij de beursvloer. 

 Exposanten verzorgen de invulling van de training, voorkeur voor expert vanuit het bedrijf. 

 Financiële bijdrage per exposant € 375,- bij 4 exposanten / € 500,- bij 3 exposanten. 

 

Doelgroep/bezoekers: 

 Maximaal 25 aanwezigen per mini-training. Dit bezoekersaantal is niet gegarandeerd. 

 De kosten voor deelname bedragen tussen de € 50,- en € 75,- 

 De inhoud van de mini-trainingen moet een cursusprogramma bieden voor de doelgroep. 

 De deelnemende bezoeker wordt beloond met een certificaat. 

 Per mini-training wordt een bezoekersprofiel opgesteld met de deelnemende exposanten. 

 

Voorwaarden: 

 Deelname met een stand op de beursvloer is verplicht. 

 Exposanten schrijven in op een specifiek thema. 

 FHI-leden betalen een gereduceerd tarief. Niet-leden mogen deelnemen maar betalen hier 

een aanzienlijk hoger deelnametarief voor. 

 Verplichte aanwezigheid bij afstemming inhoud mini-training met overige exposanten. 

Bijeenkomst gepland in januari/februari 2020. 

 Elke deelnemende exposant moet zijn presentatie/demo vlak voor de beurs presenteren aan 

de overige exposanten van de betreffende mini-training.  

Bijeenkomst gepland in augustus/september 2020. 

 Exposanten zijn medeverantwoordelijk voor de werving van deelnemende bezoekers. 

 

Praktische zaken: 

 Tijdens de mini-training is het mogelijk om een demo-opstelling te plaatsen. 

 In de zaal is trainingsmateriaal aanwezig zoals flipover, pennen, papier, etc. 

 Tijdens de ontvangst en pauze van de training is er koffie, thee en een koekje aanwezig. 

 De bezoekers worden bij de ingang van de zaal gescand. 

 Na afloop wordt de bezoekerslijst gedeeld met de deelnemende exposanten. 

  



Promotie: 

 Elke mini-training krijgt een eigen webpagina op www.wots.nl. 

 De mini-trainingen wordt benoemd in de bezoekersnieuwsbrieven van WoTS. 

 Gerichte communicatie naar specifieke doelgroep. 

 Bezoekers melden zich aan via het algemene bezoekersregistratiesysteem van WoTS. 

 

 

 

http://www.wots.nl/

