
 
Vakdag Het nieuwe dagje uit  

 

   

 

Kennisdelen, inspireren, ontmoeten en netwerken op het 
innovatieplein 



 
Tijdens de Vakdag ‘Het nieuwe dagje uit’ van dinsdag 26 maart aanstaande, staat het delen van 
kennis, het inspireren van anderen, het ontmoeten van bezoekers en het netwerken met 
interessante (nieuwe) relaties centraal.  
 
De Vakdag wordt gehouden op de bijzondere toplocatie Mattel Play! te Sevenum, waarbij de dag 
wordt gevuld met informatieve lezingen, diverse workshops en innovatieve productpresentaties.  



 

Koop je ticket  
 

  
 

 

 

Een greep uit de inspirerende standhouders op het innovatieplein 
 

 
Qugo® 
De Qugo is een snel en flexibel 
vervoermiddel. Met zijn krachtige en 
milieuvriendelijke elektrische naafmotor, 
biedt de Qugo een soepele, duurzame en 
economische rit. De Qugo is er voor je 
bezoekers en personeel.  

 

 
Tapperuse 
Met Tapperuse betalen je gebruikers of 
bezoekers per minuut en alleen voor de tijd 
dat ze op je locatie zijn of je product 
gebruiken. Door spontaan en vrijblijvend 
bezoek/gebruik te stimuleren, trek je nieuwe 
klanten aan en verhoog je de 
klanttevredenheid.  

 

 
Welt der Freizeit 
Een leisurebeurs op een unieke locatie, een 
volledig themapark dat twee dagen in het 
teken zal staan van de German Leisure 
Exhibition. Een uniek en breed aanbod zal 
bezoekers informeren en verrassen, waarbij 
de nadruk ligt op leisure attracties.  

 

 
Mooveteam 
Ontwerp je eigen exclusieve spel voor jouw 
klanten. Of het nu gaat om een city tour, 
treasure hunt, themaspel, interactieve 
rondleiding of quiz, de mogelijkheden zijn 
eindeloos.  

 

 
Ticketsplus 
Door vraag en aanbod uit de leisure- en 
entertainmentmarkt beter op elkaar af te 
stemmen en de belevenismarkt 
transparanter te maken, vergroten we de 
markt, zorgen we voor betere en slimmere 
deals en wordt er aan het einde van de rit 
door gebruikers meer omzet gemaakt!  

 

 
Bookzo 
Bookzo is een innovatief 
reserveringssoftware met een koppeling 
tussen je website, reserveringsprogramma 
en administratie. Bedrijven profiteren van 
tijdwinst en geldbesparing!  

 

Ook te vinden op het innovatieplein: Ultratag - Vr Room - Eli Play - Sidijk - Red Online 
Marketing - Yalp – Gielissen Shipyard - Pinball Palace - EveryOffice - IJslander - Active 
Bowling – Van Egdom B.V. - Sportainment Group (by JF) - Recras 
  

 

Ook standhouder worden op het vernieuwde Innovatieplein?  
 

 

 

 

 

Meer informatie en aanmelden www.hetnieuwedagjeuit.nl 
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