
UITNODIGING



“   Dubo Trade Centre is het 
kenniscentrum met de meest 
innovatieve duurzame ener-
giesystemen onder 1 dak”

Op woensdag 30 en donderdag 
31 mei 2012 worden voor alweer de derde keer de Dubo 
Vakdagen georganiseerd. De ruim 30 exposanten in het 
Dubo Trade Centre geven u graag uitleg over de in werking 
opgestelde duurzame energiesystemen en de nieuwste  
innovatieve producten. Alle technieken staan in werking 
opgesteld zodat men deze kan zien, horen en voelen. De  
exposanten geven graag uitleg over de werking en de  
specifieke mogelijkheden. 

Dubo Belevingscentrum
In dit centrum worden een appartement, een 
complete VolkerWessels Pluswoning en een kan-
toorruimte verward en gekoeld door middel van de 
nieuwste duurzame energiesystemen. Alle ruimtes 
zijn voorzien van ventilatie met warmteterugwin-
ning. Graag tonen wij u deze dagen “De weg naar 
de Duurzame stad”. Milieuvriendelijke, effectieve 
en kostenbesparende oplossingen , waarbij het 
ontzorgen van u als klant voorop staat. 

Dubo Solardak
Het complete dak van  het Dubo Belevingscentrum 
is voorzien van de nieuwste zonne-energiesyste-
men. 

Digitaal tijdperk
Tevens zal Dubo Trade Centre iets nieuws 
introduceren. Hierover houden we u nog even 
in spanning. Wel kunnen wij u melden dat het te 
maken heeft met het digitale tijdperk. 
Ontzorgen is ons uitgangspunt. 



“De weg naar de duurzame stad”

Woensdagmiddag 30 mei duurzame stad projectenparade
Bewezen projecten of concrete ideeën worden deze middag gepresenteerd aan het publiek én de jury.  
Om de vinger écht achter de cases te krijgen zullen presentatoren na afloop van hun voordracht kritisch 
worden ondervraagd door een professionele, onafhankelijke vakjury én het publiek. Daarbij staat de hoe-
vraag centraal. Wat dat duurzaam kan, weten we. De vraag is echter hoe we het moeten organiseren, 
hoe we het moeten financieren, et cetera. Doel is een goede, opbouwende discussie waarmee we ons 
vakgebied vooruit willen helpen. Leer van de praktijkervaring van anderen!

Programma
13.30 uur  Ontvangst
14.00-14.30 uur   Welkom door Dubotechniek b.v. Introductiediscussie met jury
14.30-16.00 uur   Projectenparade: duurzame innovatie, zo kan het gewoon. Aan de hand van  

5 Inspirerende cases, afgewisseld met ondervraging door jury & publiek
  Slotdiscussie met publiek
16.00 uur   Netwerkborrel

Voor de projectenparade dient u zich separaat aan te melden. We hebben plaats voor 120 deelnemers. 
Wees er snel bij, want vol=vol.

Donderdag 31 mei 
11.00 uur Een inspirerende lezing die u niet mag missen!
14.00 uur Een lezing over de duurzame vernieuwing in de bouw

Het complete programma vindt u binnenkort op onze website:  
http://www.dubobedrijven.nl/activiteit/2/dubo-vakdagen-2012.html.  
Hier stellen wij graag de onderwerpen en de sprekers aan u voor.
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Datum en locatie
Woensdag 30 en donderdag 31 mei 2012 
van 10.00 tot 18.00 uur in het Dubo Trade 
Centre, Van Voordenpark 5a te Zaltbommel.

Aanmelden
U kunt zich middels deze uitnodigingskaart met unieke code vAK5512 aanmelden voor de vak-
dagen op onze website: http://www.dubobedrijven.nl/activiteit/2/dubo-vakdagen-2012.html.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Manon Veldkamp, commercieel manager.
Telefoon: 0418 - 597 450
E-mail: veldkamp@dubobedrijven.nl 

V E R W A R M E N  &  KO E L E N

lET oP: Toegang tot de Dubo Vakdagen t.w.v. € 150,- is gratis indien u zich na ontvangst van deze uitnodiging vooraf 
registreert. Door beperkt aantal plaatsen willen we afmeldingen zoveel mogelijk beperken. Mocht u na inschrijving toch 
onverhoopt verhinderd zijn kunt u kosteloos annuleren tot 2 werkdagen voor de Dubo Vakdagen. Voor annuleringen 
binnen 2 werkdagen brengen wij 55 euro excl. BTW per deelnemer in rekening. Door u via de website in te schrijven 
gaat u akkoord met deze voorwaarden.


