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PTC/USER BENELUX EVENT TE EINDHOVEN
Na een jaar overgeslagen te hebben organiseren we in 2006 voor de 11e keer weer een befaamde PTC/USER
(Pro/ENGINEER) Gebruikersconferentie. We nodigen iedereen uit om te komen naar de

PTC/USER Benelux Event 2006 te Eindhoven op do. 9 november
Op het Event komt Michael Campbell (V.P. Product Management, MCAD Solutions) van PTC ons uitgebreid
vertellen over o.a. de PTC Corporate en Pro/E Product Strategie, enhancements geplanned voor Wildfire 4.0 en zal
er de mogelijkheid zijn om vragen te stellen.
Zoals gewoonlijk zal er veel aandacht zijn voor kennisoverdracht door middel van Workshops en zullen er vele
Exposanten aanwezig zijn.
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En ook dit jaar staat hij natuurlijk voor een groot deel in het teken van de PTC/AWARD.
Lo k a ti e

De locatie is vertrouwd: TUE te Eindhoven.
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Moeite om van uw baas één dag vrij te krijgen of dreigt de financiele bijdrage een drempel te zijn? Gebruik deze
brief met duidelijk motivatie waarom uw baas u naar het PTC/USER Benelux Event zou moeten sturen: Brief aan
uw leidinggevende (Word) of (PDF).
Het PTC/USER Benelux Event wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.ptcuser.nl/index.php?nav=conf06
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