19 SEPTEMBER 2018-PROVINCIEHUIS LEUVEN
SLOTEVENT SAVE: FLEXIBILITEIT EN BATTERIJOPSLAG
OPROEP: TECHNOLOGISCHE PITCH + SPONSORING
Reserveer je technologische pitch en/of sponsoring op ons slotevent “Flexibiliteit en
batterijopslag”
De projectgroep SAVE - Slim Aansturen van Elektriciteit - organiseert op 19 september 2018 in de namiddag
haar slotevent “flexibiliteit en batterijopslag”. Je kan op dit slotevent een pitch geven over jouw product of
dienst, daarnaast heb je ook de mogelijkheid om te sponsoren.
Het aantal pitches is beperkt, dus wees er snel bij!

Waarom?
Voor uw bedrijf is dit slotevent een uitstekende gelegenheid om je te profileren t.o.v. de andere bedrijven
uit de sector. We verwachten ongeveer 150 projectontwikkelaars, installateurs, onderzoekers, producenten,
eindgebruikers, studiebureaus en experten actief in het Slim Aansturen Van Elektriciteit.

Formules?
Pitch
De namiddag is ingedeeld in een plenaire sessie met presentaties over toonaangevende innovaties. Daarna
volgen drie thematische blokken in parallelle sessies:
•
•
•

Voorbeeldprojecten integratie hernieuwbare energie
Voorbeeldprojecten flexibiliteit: regeling, sturing en energieopslag
Facts & Figures (resultaten SAVE-project)

Bedrijven kunnen in deze sessies hun voorbeeldprojecten, producten of diensten voorstellen, met nadruk op
de techniek. Het accent ligt op “state of the art” componenten, innovaties, slimme concepten of digitalisering.
Een presentatie duurt max. 20 minuten gevolgd door 5 minuten voor eventuele vragen van het publiek.
➢ Prijs formule “pitch” inclusief deelnameprijs aan het slotevent voor 2 personen (elke deelnemer krijgt
bovendien een gratis exemplaar van het technisch handboek slim aansturen van elektriciteit):
o
o

Niet-leden SAVE: 500 euro (excl. btw)
Leden van de gebruikersgroep van SAVE krijgen 50 % korting: 250 euro (excl. btw)

Sponsoring
Je hebt ook de mogelijkheid om te sponsoren. De sponsorformule bevat een roll-up in het auditorium van het
Provinciehuis, een afbeelding van jouw logo in de congresmap, de projectie van jouw logo tijdens
pauzemomenten en de mogelijkheid om jouw bedrijfsfolder te laten verdelen bij het onthaal van het slotevent.
➢ Prijs formule “sponsoring” inclusief deelnameprijs aan het slotevent voor 2 personen (elke deelnemer
krijgt bovendien een gratis exemplaar van het technisch handboek slim aansturen van elektriciteit):
o
o

Niet-leden SAVE: 300 euro (excl. btw)
Leden van de gebruikersgroep van SAVE krijgen 50 % korting: 150 euro (excl. btw)

PROGRAMMA
PLENAIRE SESSIE
12u00-12u45

Onthaal met broodjes

12u45-13u00

Verwelkoming en inleiding
Bram Claeys - ODE

13u00-13u30

De evolutie van PV en batterijen
Jef Poortmans - IMEC
De evolutie van batterijen en slimme integratietoepassingen
Siemens
Slimme windturbines in haven Antwerpen
Eandis
Het belang van het project SAVE voor Vlaamse kmo’s
Minister Philippe Muyters

13u30-14u00
14u00-14u30
14u30-14u50

14u50-15u10

Pauze

PARALLELLE SESSIES

16u25-16u50

FACTS&FIGURES
(resultaten SAVE-project)
Tools4SAVE: Lessons Learned
Lars Van der Auwera – KU Leuven
1 jaar zonnepanelen en batterij in de praktijk
Willem Boeve - Inagro
SAVE in land- en tuinbouw: opportuniteiten
Marleen Gysen - Innovatiesteunpunt
Spreker 4

16.50

Afsluitende receptie

15u10-15u35
15u35-16u00
16u00-16u25

VOORBEELDPROJECTEN INTEGRATIE
HERNIEUWBARE ENERGIE
15u10-15u35
pitch 1

VOORBEELDPROJECTEN FLEXIBILITEIT,
REGELINGEN, STURING EN ENERGIEOPSLAG
15u10-15u35
pitch 1

15u35-16u00

pitch 2

15u35-16u00

pitch 2

16u00-16u25

pitch 3

16u00-16u25

pitch 3

16u25-16u50

pitch 4

16u25-16u50

pitch 4

FORMULIER TECHNOLOGISCHE PITCH + SPONSORING
BEDRIJFSGEGEVENS:
Naam: ................................................................................................................................................
Voornaam: .........................................................................................................................................
Organisatie/Bedrijf: ...........................................................................................................................
Ondernemingsnummer: ....................................................................................................................
Facturatieadres – straat + nr: ............................................................................................................
Postcode: ................................. Gemeente: ......................................................................................
Land: ..................................................................................................................................................
Telefoon: ............................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................

KEUZE FORMULE:
ik wens een technologische pitch te geven:


geen lid van gebruikersgroep SAVE: 500 euro (excl. btw)



lid van gebruikersgroep SAVE en krijgt een korting van 50 %: 250 euro (excl. btw)

DUID HET THEMA VOOR JOUW PITCH AAN:
 VOORBEELDPROJECTEN INTEGRATIEHERNIEUWBARE ENERGIE
 VOORBEELDPROJECTEN FLEXIBILITEIT: REGELINGEN, STURING EN ENERGIEOPSLAG

TITEL VAN DE PRESENTATIE: ..............................................................................................
ik wens te sponsoren:


geen lid van gebruikersgroep SAVE: 300 euro (excl. btw)



lid van gebruikersgroep SAVE en krijgt een korting van 50 %: 150 euro (excl. btw)

Gelieve het ingevulde formulier tegen ten laatste 15 juni terug te mailen naar
info@slimaansturenvanelektriciteit.be

