
Deelnemersbijeenkomst:  
IPAC@Kopenhagen (14-19 mei 

Toon Verhoeven 

Jan Visser 



Programma 

 
15.00 uur: Koffie & thee 

 
15.30 uur: Hi-lumi @ Warrington                   
 Jan Visser: voorbereiding op B2B gesprekken 

 
16.00 uur: IPAC17 @Kopenhagen 
 Toon Verhoeven:  Basis informatie IPAC algemeen. 
 Yvette Entius:   Hoe doe je business in Scandinavië 
      Introductie ambassadenetwerk? 
 Jan Visser:    Praktische zaken 

 
17.30 uur: Rondleding & borrel 



Jan Visser  
ILO voor CERN 

Geneva Airport LHC accelerator 

CERN main site 

CERN 2nd site 

ATLAS detector 



Stand 

• Basis huur = 25 k€ 
 

• Keuzes qua lay-out 
• Standaard “gesloten” blokken 
• Gezamenlijk open deel 

 
• Keuze qua aankleding/inrichting 

• Standaard IPAC voor weinig € meer 
• Standbouwer voor ~10 k€ 



Brochure 

 Vermelding alle bedrijven  

 Aanwezigen gratis 

 Anderen voor 300 euro 

 Logo’s van bedrijven 

 ... 

 Flyer in conferentietas? 

 



Reis en verblijf 

• Vervoer personen op eigen gelegenheid 

• Transport spullen? 

• Hotel reserveringen; iedereen apart of blok? 

• Opbouw op zondag 7 – 15 uur 

• Industriële beurs tm woensdag 

• Woensdag avond afbreken 18 – 23 uur 



Borrel 

Aanbod van Yvette’s om eea te regelen op de beurs 

• Maandag voor gezelschap dat wij uitnodigen 

 

International Delegate Soiree (dinsdag) 

• 8.5 k€ 

 

Aanwezigen borrel 

• Uitnodigingen via ambassade mogelijk; wel namen geven 

• personen uitnodigen van instituten 

• nodig zelf ook mensen uit 

 



Ter info:  
aanwezigen 

• CERN   CH 
• ESS    SE 
• XFEL-DESY  DE 
• ESRF    FR 
• Diamond  UK  
• Soleil   FR 
• PSI    CH 
• KEK    JP 
• BNL    US 
• Elettra   IT 
• SLAC    US 
• Fermilab US 
• GSI    DE 
• etc 



Kosten 

• Standaard  stand      40 k€ 
• Standbouwer       10 k€ 
• Totaal          50 k€ 

 
• Inkomsten (subsidie etc.)    28 k€ 
• Bijdrage bedrijven (10-20)   22 k€ 
• Per bedrijf hangt af van  
 aantal deelnemers      2.2 k€ 



Definitieve  
inschrijving 

 Vrijblijvend aangemeld voor deze bijeenkomst 

 Morgen mail aan alle aan- en afwezigen 

 Geen afmelding voor 29 maart 23:59 

 Dan nemen we aan dat je meegaat  

 En krijg je een rekening 


