
Op 24 en 25 mei wordt de zesde editie van KempenTech  
georganiseerd. Ondernemers uit de Kempen presenteren hun  

bedrijf aan scholieren, studenten, professionals, klanten en  
(potentiele) werknemers en maken hen enthousiast voor 

hun bedrijf, hun product en de techniek. Samen maken 
we met KempenTech de vele bezoekers enthousi-

ast voor de techniek en de Kempische bedrijven!

KempenTech 2019 biedt een rijk programma 
met activiteiten waar u zich voor kan aan-

melden. De programmaonderdelen 
van KempenTech 2019 zijn:

KempenTech is het techniekevenement tij-
dens de Dutch Technology Week in de Brabantse 

Kempen. In 2018 hadden we ruim 5000 enthousiaste 
bezoekers. KempenTech is voor alle Kempische bedrijven 

die graag laten zien welke innovaties, technische hoogstandjes 
en producten zij in huis hebben. Samen maken we een grote tech-
niekspeeltuin voor jong en oud! We nodigen u van harte uit om deel 
te nemen aan KempenTech op vrijdag en zaterdag.

Tijdens KempenTech ontmoet u collega- ondernemers, werkzoekenden en  
enthousiaste scholieren en studenten. U presenteert uw bedrijf en uw tech-
niek aan een breed publiek. Samen vieren we de techniek in de Kempen!

Deelname aan KempenTech is mogelijk vanaf 9m² voor € 750,– . Voor 18m²  
betaalt u € 1.500,– en voor 27m² € 2.250,– excl. 21% BTW. Na aanmelding 
ontvangt u een bevestiging per mail. Vervolgens ontvangt u een platte-
grond met de stand-indeling. Voorafgaand aan de beurs ontvangt u in-
formatie over de opbouw, afbouw en voorzieningen. Ook wordt een 
informatiebijeenkomst georganiseerd.

Wilt u ook deelnemen? Aanmelden is mogelijk tot 3 mei. 
Check: www.kempentech.nl/aanmelden voor info en 

om aan te melden.

KempenTech
(vr 24 & za 25 mei)

De jeugd is de toekomst. Jongeren 
vroeg enthousiasmeren voor (het 

werken in de) techniek en voor uw  
bedrijf, werpt later zijn vruchten af.

Voor meer dan 300 leerlingen van het basis-
onderwijs (BO) en ongeveer 50 leerlingen van 

het voortgezet onderwijs (VO) wordt op vrijdag 
24 mei een onderwijsprogramma georganiseerd. Op 

KempenTech worden proefjes, experimenten en tech-
nische activiteiten georganiseerd die ieder ongeveer 20  

minuten duren. Basisschoolleerlingen nemen in groepjes 
van 5 hieraan deel. Deze activiteiten worden georganiseerd op  

vrijdag 24 mei tussen 11:00 uur en 13:30 uur en begeleid door 
techniekcoaches en VO-leerlingen. Wilt u op uw beursstand ook een  

activiteit aanbieden voor het onderwijsprogramma? Vermeld dat dan op 
het aanmeldformulier.

De VO-leerlingen organiseren een Movie Battle op KempenTech.  
Het Pius-X College, het Rythovius College en het Kempenhorst 

College zoeken daarvoor bedrijven die ergens in de eerste  
weken van april voor één uur hun deuren openstellen voor 3 

VO-leerlingen om te mogen filmen. De beste 5 bedrijfsfilm-
pjes worden getoond aan meer dan 300 basisschool-

leerlingen die hun stem uitbrengen op het beste film-
pje. De groep leerlingen die het beste filmpje heeft  

gemaakt, wint de Movie Battle. Mogen 3
VO-leerlingen bij uw bedrijf komen filmen? 

Onderwijs-  
Programma

(vr 24 mei 10:00 - 14:00)

Uitnodiging voor deelname aan 
KempenTech 2019

http://www.kempentech.nl/aanmelden
https://www.dutchtechnologyweek.com/


Succesverhalen, je wordt er wijzer van. 
Daarom organiseert het Kempisch Onderne-
mers Platform (KOP) op vrijdagmiddag 24 mei 
aanstaande om 16:00 uur het KOP Symposium 
voor ondernemers uit de Kempen. Inspirerende gast-
sprekers maken je dan deelgenoot van hun bedrijfsvoe-
ring, innovaties, passie en techniek. Je bent dus van har-
te welkom. Afgelopen jaar namen twee Kempische 
ondernemers - Hanny Arens van bedandbreakfast.
nl en Kees Koolen oprichter van Booking.com - 
ons al mee in hun succesverhaal. Benieuwd 
wie ons dit jaar komt inspireren? Meld je 
dan aan voor het KOP Symposium via  
kempentech.nl/aanmelden.
Nadien is er volop gelegenheid 
om, tijdens de gezellige net-

werkborrel, te netwerken.

Werken in de  
Kempen Banenbeurs 

(Za 25 mei 10:00 - 16:00)

Op 26 maart van 16:00 - 17:30 uur organiseren we een infor-
matiebijeenkomst voor alle deelnemers. Hiervoor ontvang je na 
aanmelding een uitnodiging. Deze bijeenkomst is bedoeld om jullie 
te informeren over de doelstellingen van KempenTech, de faciliteiten, 
het programma, de banenbeurs, het onderwijsprogramma en om ideeën 
uit te wisselen. 

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar info@kempentech.nl. 

Met vriendelijke groet, 
De organisatie van KempenTech 2019
 
Marja de Bruin, Sem van den Borne, Lieke van Loon, Ron Vosters,  
Jan van der Sanden, Willeke van de Pol, Guus Stappaerts

Deelnemers- 
bijeenkomst

Inkoop Samenwerking de Kempen organiseert 
voor haar deelnemers (leden van OVBRM, POB (BOC, 

VOL, OVW), IGE en OBGB) net als voorgaande jaren een 
ISK Lunchbijeenkomst tijdens KempenTech op het Kempisch  

Bedrijvenpark op vrijdag.

Deelnemers zijn van harte welkom om vanaf het middaguur op vrijdag 24 mei 
met medewerkers, bestuur en leveranciers van ISK van een smakelijke lunch te 

genieten en met elkaar te netwerken. Een perfecte ‘stop’ tijdens uw bezoek aan de 
Bedrijvenbeurs op vrijdag! Aanmelden is mogelijk via kempentech.nl/aanmelden.

ISK Lunch- 
bijeenkomst 

(vr 24 mei 12:30 - 14:00) 

KOP Symposium
(vr 24 mei 16:00 - 17:00)

Op zaterdag 25 mei organiseert Wer-
ken in de Kempen weer een banenbeurs 

waar werkgevers op een laagdrempelige 
manier in contact kunnen komen met (latent) 

werkzoekenden, studenten en geïnteresseerden. 
Maak gebruik van onze beursaanbieding. Dit levert 

offline en online zichtbaarheid op voor jouw bedrijf! 

Wat krijg je?
• Jouw vacature(s) in de vacaturekrant ‘Banenbeurs 

editie’ met een oplage van 100.000 stuks.
• Online op werkenindekempen.nl met meer dan 1500  

bezoekers per dag.
• Een plek op de Banenbeurs waar jij direct in contact 

komt met potentiële medewerkers. 

Waarom jij erbij moet zijn?
• Bijna 100 bedrijven gingen je voor.
• Er zijn zo’n 175 nieuwe matches ontstaan. 
• +/- 5000 bezoekers waren er vorig jaar op de been.
• De tent is volledig voorzien van AIRCO . 

Diegenen die er snel bij zijn lopen voorop in de reclame-
campagne. Nog meer exposure voor jouw bedrijf! We 

hebben 50 plekken te vergeven, VOL=VOL.

Deelnemen? Ga naar de website van  
kempentech.nl/aanmelden. Wij nemen dan 

vrijblijvend contact met je op. Deelname 
is mogelijk vanaf €950,- 
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