De bezoeker staat centraal. Die loopt op een

Zo belangrijk vinden wij het dat u een goede

vakbeurs bij voorkeur rechtstreeks naar de

beurs draait.

POF

stands die hij nodig heeft, kan die direct vinden,
voert gesprekken, volgt een workshop en gaat

Organisatie

snel weer weg.

De organisatie is in handen van Het Beurskan-

Dat is een uitdaging. Verschillende bezoekers

toor BV en Phenomedia BV. Uitvoerend bureau

hebben uiteenlopende wensen. Soms weet de

is Het Beurskantoor BV.

bezoeker niet wat hij zoekt, maar alleen wat zijn

Het Beurskantoor BV en Phenomedia BV

vraag is. En andere bezoekers willen alles zien

hebben samen vele tientallen jaren ervaring in

omdat het zomaar van nut kan zijn voor hem/

het organiseren van vakbeurzen. Onderwijs en

haar of een collega.

facilitair management zijn daarbij ons specialisme.

Onze oplossing is een overzichtelijke beursvloer, zonder enorme stands waardoor je door

www.pof-online.nl

de bomen het bos niet meer ziet.
Daarnaast is een programma van presentaties
en workshops over actuele en relevante onderwerpen heel erg belangrijk. Geen commerciële
praatjes, maar thema’s waarin de bezoeker de
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3770 AE Barneveld
0342 71 20 10

eigen situatie op school herkent!

info@hetbeurskantoor.nl
Een betere beurs voor u
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Dat bereiken wij al jaren met onze beurstrai-
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ning. Maar u weet toch wel hoe je op een beurs
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moet staan? Vast wel, maar toch zijn alle exposanten die in het verleden onze beurstraining
volgden, keer op keer blij dat ze dat deden.
Unaniem horen wij dat die beurstrainingen
echt een wezenlijk verschil maken!
De kosten? Die zijn bij de prijs inbegrepen!
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06 5112 1012
hegdom@phenomedia.nl

Gerard Rijnbeek
06 8010 4042
gerard@hetbeurskantoor.nl

Thierry Trampe
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Hoe wij een beurs zien

Platform
onderwijs & facilitair

derwijs
Vakdagen voor facilitair management in het on ds
24 - 25 april 2018 - Nijkerk ‘Hart van Holland’

- De Loo

2017

POF

Platform
onderwijs & facilitair

Sinds januari 2015 zijn scholen volledig zelf

Op 24 en 25 april 2018 staat Hart van Holland /

Doelgroep deelnemers/exposanten

POF 2018 is een tweedaagse vakbeurs voor

verantwoordelijk voor het onderhoud van hun

De Loods in Nijkerk in het teken van de vakda-

Leveranciers van oplossingen voor ondermeer:

bovenstaande bezoekers groepen.

gebouwen. Binnen en buiten. Daarmee zijn

gen voor facilitair management in het onder-

•

Huisvesting

Binnen een volledig ingerichte beurs is er

nog meer taken en aandachtspunten op het

wijs: Platform Onderwijs & Facilitair. Onderwer-

•

Catering

ruimte gepland voor het houden van individu-

bordje van directie en management komen te

pen die daarbij in de spotlights komen zijn:

•

Inrichting

ele presentaties en demonstraties. Bedrijven

liggen. Op bestaande vakbeurzen is te weinig

•

ICT & Multimedia

worden op die manier in staat gesteld hun

aandacht voor de specifieke doelgroep die

•

Documentbeheer

bedrijfsvisie over een specifiek vaksegment

het onderwijs vormt. Die wijkt af van andere

•

Veiligheid en beveiliging

over te dragen.

doelgroepen doordat personeel, leerlingen en

•

Schoonmaak

ouders bepaalde verwachtingen hebben

•

Schoolomgeving

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Doelgroep bezoekers

met het secretariaat van POF 2018:

•

Directies

Tel.: 0342-712010,

•

Adviesraden

E-mail: pof@hetbeurskantoor.nl

•

Leden management team

ziet het Platform Onderwijs & Facilitair,

•

Gemeentes

POF 2018!

•

Overheid

•

Facility- en ICT-managers

•

Conciërges

en eisen stellen.

Schoolomgeving

In de behoefte aan gerichte informatie
en diversiteit qua mogelijkheden, voor-

Inrichting

Huisvesting

Schoonmaak

Catering

van instellingen in het
•
Dienst
verlening
ICT
&
multimedia

Veiligheid
&
beveiliging

Vakdagen voor facilitair management in het onderwijs

BSO (BuitenSchoolse Opvang waar
onder kinderopvang)

•

PO (Primair Onderwijs)

•

VO (Voortgezet Onderwijs)

•

BVE (Beroepsonderwijs Volwassenen
Educatie) / ROC’s

•

HBO (Hoger Beroeps Onderwijs)

•

Hogescholen

www.pof-online.nl

Of kijk op www.pof-online.nl

