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Het 19de PTC/USER Benelux Event vind plaats op donderdag 19 november 2015 te Hotel Eindhoven

PTC/USER Benelux bestaat dit jaar 20 jaar!

We vieren dat me een groots PTC/USER Benelux Event dat plaats zal vinden op
donderdag 19 november 2015 te Hotel Eindhoven
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Lokatie
Het PTC/USER Benelux Event zal voor het derde jaar op rij plaats vinden op de schitterende
lokatie, het 4-sterren Hotel Eindhoven aan de N2 bij Eindhoven.
Ook dit jaar zitten we weer direct na het PTC Live event in Stuttgart.
Met trots kondigen we aan dat Paul Sagar, VP of Product Management at PTC naar ons event zal komen met een PTC
Corporate Strategy Update and PTC Creo Roadmap. En hij neemt een record aantal andere Product Managers mee die
de volgende presentaties zullen doen:
PTC Windchill Announcement - Matthew Sheridan, Director Product Marketing
PTC Cloud Services - Irénée Tyvaert, EMEA Business Development
Smart Connected Products need ECAD - Mark Caradonna, Segment Solution Director
Windchill Roadmap - Matthew Sheridan, Director Product Marketing
PTC Creo 2D and Model Based Design - Raphael Nascimento, Product Manager
Additive Manufacturing - Jose Coronado, Product Manager
Performance Advisor for PTC Creo - Marc Schuetz, Director PTC Creo Product Management
Assembly Best Practices and Design Exploration Extension - Moshe Baum, Product Manager
PTC Creo Direct Modeling Product Update and Roadmap - Berthold Hug, Product Manager

In de loop van de ochtend zal veel aandacht zijn voor kennisoverdracht door middel van een record aantal lezingen en
zullen er vele Exposanten aanwezig zijn. Vanzelfsprekend zal PTC Creo Parametric 3.0 ruimschoots aan bod komen. Maar
ook andere PTC onderwerpen zoals PTC Windchill 10.2, PTC Creo Direct 3.0 etc. komen zoveel mogelijk aan bod.
We bieden weer leerzame PTC University trainingen aan.
Ook kunt u de gehele dag vrijblijvend kennis maken met de eLearning faciliteiten van PTC of uw mening geven op
toekomstige functionaliteit van de PTC Software in het populaire User Experience Lab.
De dag wordt afgesloten met een Ask The Experts sessie waarbij u uw meest prangende vragen kunt stellen aan de vele
PTC Product Managers. Vervolgens volgt de PTC/AWARD uitreiking en verloting van alle prijzen.
Na 18:00 uur is er nog een uurtje de gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.
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).

Beki j k h i er de foto's van het event v a n 2 0 1 4 .
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