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In gesprek met beslissers
                 

Like2Share ON TOUR is een beurs over de impact van 
Technologie op Leren. De TOUR bestaat uit 5 regio-
bijeenkomsten in één week door het hele land, waar 
u beslissers uit het primair onderwijs ontmoet. Als 
exposant krijgt u persoonlijke afspraken met school-
leiders en ICT-adviseurs die aangeven interesse te 
hebben in uw type product of dienst. 

Afhankelijk van de keuze van uw pakket krijgt u 4 
t/m 16 leads per dag. Met iedere lead krijgt u een 
afspraak van 20 minuten.

De bijeenkomsten worden georganiseerd in 
• Rotterdam (25 november)
• Amsterdam (26 november)
• Drachten (27 november)
• Apeldoorn (28 november)
• Den Bosch (29 november).
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De TOUR wordt bezocht door professionals uit het PO: Bestuurders (5%), Directies (22%), ICT-coördinatoren (33%) en Leraren (23%).

Claim uw plek in het programma
                 
Op basis van een uitgebreide intake, krijgt iedere 
bezoeker een persoonlijk programma met af-
spraken. Simultaan is er een algemeen program-
ma met presentaties en een medialab. Sluit uw 
product of dienst aan bij het onderwerp, dan 
kunt u deze workshop of presentatie verzorgen. 

Tijd  Plenair | Presentaties   Medialab    
09:00 09:30 Ontvangst   
09:30 09:50 Opening  
09:50 10:10 Hans Hoornstra: Digitale Intelligentie  
10:20 10:40 AVG: Privacy & Security   Digitale geletterdheid   
10:50 11:10 Google & Onderwijs   Robotica   
11:20 11:40 Apple &  Onderwijs   Virtual reality  
11:50 12:10 Microsoft & Onderwijs   Code   
12:20 12:40 ICT infrastructuur   3D printing
12:40 13:40 Lunchpauze   
13:40 14:00 Interactief onderwijs   Fake news    
14:10 14:30 Gepersonliseerd onderwijs   Digitale geletterdheid    
14:40 15:00 Professionalisering   Virtual reality    
15:10 15:30 Digitale Content   Code    
15:40 16:00 Implementatie & advies   Robotica    
16:00 16:10 Afsluiting



“We hebben onze investering er nu al uit.” 
exposant 2018 op woensdagochtend - nog drie dagen te gaan...        



Instapper
€

Opties

Arrivé
€€

Serious
€€€

Branding partner
€€€€

À la carte
€-€€€€

Statafel 6m2 12m2 Afspraken
4

Afspraken
8

Presenatie 
20 min.

Afspraken
16

Plenair
genoemd
bij start

L2S
Magazine
3x

Meedoen?

Bezoekers krijgen een persoonlijk 
programma. Daar waar ze bij reguliere 
beurzen het gevaar lopen doelloos te gaan 
dwalen, nemen wij hen bij de hand en 
zorgen voor een optimaal rendement. 
Het biedt rust en veiligheid voor de 
bezoeker, die daardoor veel ontvankelijker 
is voor de het aanbod van u als exposant.

Like2Share ON TOUR biedt u 5 dagen tientallen concrete 
leads. Op voorhand krijgt u de contactgegevens van uw 
afspraken. U heeft naast de afspraken een aantal meters op 
de beursvloer. Er zijn diverse presentatiemogelijkheden in 
parallelsessies. Speciaal voor zzp-ers en startups is er een 
instappakket.

Voor bedrijven die een gevestigde waarde zijn in het 
onderwijs, is er het pakket Arrivé. Wilt u uw slag slaan op 
de TOUR, dan is het pakket Serious voor u. Tot slot zijn 
er een beperkt aantal Branding partner mogelijkheden. 
Hiermee staat u vijf dagen letterlijk in het middelpunt van 
de TOUR. U gaat mee in alle communicatie in aanloop 
naar de TOUR en u krijgt drie aansprekende advertorials in 
het Like2Share Magazine.

Wat krijgt u als exposant?

• We maken uw stand conform uw wensen  
 (op basis van uniforme frames).

• Uw stand wordt iedere dag op- en afge- 
 bouwd.

• Wij realiseren iedere dag persoonlijke  
 afspraken op basis van de interesse 
 van de bezoeker en uw propositie  
 (matching).

• U en uw collega’s krijgen vanzelfspre- 
 kend een lunchpakket (doorlopend thee  
 en koffie).

• Er is een (optioneel) koerierdienst zodat  
 u niet zelf met uw spullen hoeft te sle- 
 pen. 



Of het nu gaat om leren lezen of om academische 
scholing: de essentie van onderwijs is tijdloos en 
onveranderlijk.

Onderwijs moet zich niet laten beïnvloeden door de 
waan van de dag. Echter, sommige innovaties hebben een 
impact waar je niet omheen kunt. Mobiel internet, sociale 
media en tablets, we houden ze niet buiten de deur. Jonge 
mensen omarmen deze als eersten. Over de spagaat tussen 
de waarde van het onveranderlijke en de impact van 
Technologie op Leren gaat Like2Share.

Founders Like2Share
Dieter Möckelmann (06-39762929)
dieter@like2share.nl
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www.like2share.nl/event/tour


