
KICK-OFF
MEETING
ZELF DOEN of
      UITBESTEDEN?



Bedrijfsnaam:

Naam deelnemer 1:

Ik meld mij aan voor de theatervoorstelling        ja        nee

Naam deelnemer 2*:

Ik meld mij aan voor de theatervoorstelling        ja        nee

* Voor de aangesloten leverancier geldt dat één deelnemer gratis toegang heeft. Een volgende deelnemer zal gefactureerd worden
voor € 40,- per persoon. Voor signbedrijven is deelname geheel gratis.

Dit formulier graag zo snel mogelijk mailen naar: info@sibon.nl

INSCHRIJFFORMULIER

Op donderdag 24 januari 2019 organiseert SI’BON de 
Kick-off meeting met ondersteuning van een grote groep 
aangesloten leveranciers. Als locatie is weer gekozen voor 
het theater Spant! in Bussum.
We verwelkomen iedereen op de beursvloer, waar de 
ruimte wordt geboden om kennis te maken met collega’s 
uit de markt en ervaringen uit te wisselen. Voor de 
verbindende factor zorgen maar liefst 25 aangesloten 
leveranciers die met stands hun nieuwe ontwikkelingen 
laten zien.
 
Met stuntman en psycholoog Cedric Dumont openen 
we het event. Hij geeft een presentatie over toewijding 
en omgaan met onzekerheden, angst en stress. Met een 
doelgerichte instelling, passie en focus kan men elke 
uitdaging aan.

Aansluitend organiseren wij een paneldiscussie (een 
panel van vijf personen op het podium) waarbij ook de 
aanwezigen in de zaal worden betrokken. Het onderwerp 
van discussie: Zelf doen of uitbesteden. 
Tijdens de recessie is er een trend geweest naar alles 

uitbesteden en beperkt investeren in allerlei soorten 
apparatuur. Word je als signbedrijf zonder eigen productie 
snel ingehaald? Verandert de rol van signbedrijven 
door printbedrijven als Probo? Wat is in 2020 de 
concurrentiepositie van het signbedrijf?

Na tweeëneenhalf uur inspiratie gaat men terug naar de 
beursvloer waar even na zessen de gesprekken kunnen 
worden voortgezet onder het genot van een walking dinner.

Spant! (vroeger ‘t Spant) is een van de bekendste theaters van Nederland en 
tevens congrescentrum. Oorspronkelijk gebouwd in 1969 werd het theater al in 1979 
geheel gesloopt om vervolgens opnieuw te herrijzen in de huidige hoedanigheid, na 
een tussentijdse verbouwing in 2005. Inmiddels heeft men een capaciteit voor zo’n 
2000 personen.
Als uitvalsbasis voor de Hilversumse tv-studio’s, wordt Spant! regelmatig gebruikt voor 
tv-opnames. Onder andere Kinderen voor Kinderen en de voorrondes van The Voice of 
Holland werden hier opgenomen.
Naast een tweetal theaterzalen en meerdere (platte) zalen, beschikt Spant! over ‘Het 
plein’ waar SI’BON samen met de aangesloten leveranciers een minibeurs organiseert.

PROGRAMMA
14.15 uur Ontvangst
14.50 uur  Dare to jump, “Greatness begins beyond 

your comfort zone”
                     (Cedric Dumont, pionier in basejumping)
16.00 uur Zelf doen of uitbesteden?
                      (paneldiscussie over marge, prijzen en 

creatief zijn)
16.50 uur Mini vakbeurs op het plein
18.00 uur Walking dinner op de beursvloer
21.00 uur Einde
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