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PTC/USER BENELUX EVENT 2017

Het 21ste PTC/USER Benelux Event vindt plaats op donderdag 16 november 2017 te Hotel Eindhoven

Lokatie
Het PTC/USER Benelux Event zal voor het vierde 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 vlak na het PTC Live event in Stuttgart.

We zijn druk bezig om er weer een goed programma van te maken.

Wat kunt u op deze dag allemaal verwachten: 

Een geweldig programma met vele lezingen en veel aandacht voor Creo 4.0 en Windchill 11.0

Lezingen van PTC Executives en Product Managers

Mike Campbell, Executive Vice President, ThingWorx Platform, PTC Corporate Update, IoT
Platform and AR

Paul Sagar, VP of Product Management, Creo Technology Update

Francois Lamy, VP PLM Solution Management, Windchill Update and Roadmap

Additive and Subtractive MFG - Jose Coronado, Product Manager

Product Insight and Assembly - Arnaud Van De Veerdonk, Product Manager

Windchill Update and Roadmap - Francois Lamy, VP PLM Solutions

Leerzame PTC University trainingen

Een Ask The Experts sessie om uw meest prangende vragen aan PTC Product Managers te
stellen

Kennisoverdracht met collega's en leveranciers in ongedwongen sfeer met een hapje en een
drankje.

Een prachtige locatie met luxe voorzieningen en een heerlijke lunch.

Het event begint om 09:15, maar vanaf 8 uur kunt u binnen komen voor de aanmelding en koffie. 

Deze dag zal er veel aandacht zijn voor kennisoverdracht door middel van vele lezingen en zullen er
vele Exposanten aanwezig zijn. 

We bieden weer leerzame PTC University trainingen aan. 
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De dag wordt afgesloten met een Ask The Experts sessie waarbij u uw meest prangende vragen kunt
stellen aan de vele PTC Product Managers. 

En niet te vergeten, als u tot het einde blijft maakt u kans een van de vele prijzen te winnen:

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). 

Bekijk hier de foto's van het event van 2016.
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