
 

  

 
 

Sfeerimpressie TIV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak gebruik van de ledenwerfactie 2017 en ontvang een HeML naar keuze!  

 

 
De NVDO presenteert met trots haar aanwezigheid tijdens de 
 
Technische Industriële Vakbeurs (TIV) 
19, 20 en 21 september 2017 van 13:00 tot 21:00 uur 
Evenementenhal Hardenberg 

 
Het thema van deze Vakbeurs is  
 

‘Food Industry en Smart Industry’ 
 
Op 19, 20 en 21 september 2017 start TIV: dé vakbeurs voor de maakindustrie. Tijden veranderen 
waardoor TIV haar deuren de komende editie opent met een compleet vernieuwd concept. Bent u klaar 

voor een nieuwe markt, een groter publiek en meer innovatie? Dan is TIV de vakbeurs voor u!  
 
Tijdens de Vakbeurs heeft de NVDO een stand op de beursvloer 
 
Het programma op woensdag 20 september; 
 

Tijd: 14:30 tot 15:30 uur 
Van: Gordian Logistic Experts 
Door: Jürgen Donders 
Verbeter de beschikbaarheid van uw assets door ‘smart logistics’ Niet alleen een hogere betrouwbaarheid, 
een beter onderhoudsconcept en sneller uitgevoerd preventief onderhoud verbetert de inzetbaarheid van 
systemen, maar ook het verkorten van wachttijden van logistieke processen. Jürgen gaat graag met u in 

debat over het verkorten van deze wachttijden, zonder voorraden of logistieke kosten te verhogen. 
Integendeel, hij zal u inwijden in de methode om al deze aspecten tegelijkertijd te verlagen – minder 

wachttijden, lagere voorraden én lagere operationele kosten – smart logistics enables smart industry. 
 
Tijd: 16:00 tot 17:00 uur 
Van: Vopak 
Door: Jos Hoefnagel 

Jos deelt de ruime ervaring die zij hebben omtrent inspecties met drones. Het afgelopen jaar zijn ze hier bij 
Vopak actief mee bezig geweest. Het inspecteren van de tanks is altijd een uitdaging geweest en een drone 
zorgt voor groot gemak. Met scherpe 3D beelden wordt een overzichtelijke beeld gegeven van de conditie 
van een tank. Zonder dat dit risico’s oplevert voor mens en omgeving.    
 
Let op! Bij uw inschrijving verzorgt de NVDO ook meteen uw registratie als beursbezoeker. 
 

Graag bij uw aanmelding vermelden (in het veld opmerkingen) bij welke 
presentatie(s) u aanwezig bent. Alvast bedankt! 
 
 

  

Aanmelden kan hier! 

http://www.nvdo.nl/kalender/19-september-2017-nvdo-inhoudelijk-programma-tijdens-technische-industriele-vakbeurs-411/
http://www.nvdo.nl/kalender/19-september-2017-nvdo-inhoudelijk-programma-tijdens-technische-industriele-vakbeurs-411/
http://www.nvdo.nl/kalender/20-september-2017-technische-industriele-vakbeurs-tiv-412/

