Formulier voor aanvraag lezing NSTT No-Dig Event op 11 en 12 oktober 2023
Bedrijf
Voorletters spreker
Voornaam spreker
Achternaam spreker
E-mail spreker
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)
Thema waarin lezing valt

(
(
(
(

)
)
)
)

Energietransitie
Circulariteit
Bouwopgave/ stedelijke inbreiding
Minder hinder

(één of meer thema’s aankruisen)
Titel van de lezing
Korte omschrijving van de inhoud
lezing (max 60 woorden)
Tekst wordt opgenomen op de site

Standnummer (indien van toepassing)
Bedrijfscontactpersoon
E-mail bedrijfscontactpersoon

Graag ook een foto bijvoegen

Zie de volgende pagina voor nadere informatie en aandachtspunten.

Aandachtspunten en criteria voor lezingen op het NSTT No-Dig Event
Kennisprogramma
• Het NSTT No-Dig Event vindt plaats op woensdag 11 en donderdag 12 oktober 2023,
locatie Hart van Holland, Berencamperweg 12, 3861 MC Nijkerk.
• Een lezing maakt onderdeel uit van het Kennisprogramma van dit NSTT No-Dig Event.
• Een lezing wordt gegeven op beide Event-dagen. Indien hier aanleiding voor is, kan hier
in overleg van worden afgeweken.
• Een lezing wordt aangekondigd, zodra deze is geaccepteerd door de organisatie.
• Het definitieve kennisprogramma (inclusief tijden) wordt 10 dagen voorafgaand aan het
Event gepubliceerd.
Praktisch
• De lezingen worden gegeven in één van de twee kennistheaters van het NSTT No-Dig
Event. Dit zijn aparte presentatieruimtes met elk een capaciteit voor 50 personen direct
naast de beursvloer.
• Geluidsapparatuur, laptop en een beamer met scherm zijn aanwezig.
• U dient uw presentatie op een USB-stick mee te nemen naar het No-Dig Event.
Inhoud
• Voor afstemming en beoordeling van uw presentatie, dient een concept van deze
presentatie uiterlijk 15 september 2023 te worden aangeleverd via info@no-dig-event.nl.
• Uw presentatie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
o De presentatie draagt bij aan de verspreiding en of ontwikkeling van kennis over
sleufloze technieken dan wel aan het stimuleren van de toepassing daarvan.
o De inhoud van de presentatie past in één van de vier thema’s:
▪ Energietransitie
▪ Circulariteit
▪ Bouwopgave/ stedelijke inbreiding
▪ Minder hinder
o De presentatie is niet gericht op het maken van expliciete reclame voor een
product of bedrijf.
o De presentatie bevat geen inhoud die afbreuk doet aan het imago van sleufloze
technieken, van NSTT, van partners van NSTT (inclusief exposanten op het
Event) of aan het imago van andermans producten.
• De organisatie beoordeelt (het concept van) uw presentatie tegen bovenstaande
voorwaarden.
• Indien uw presentatie aan de voorwaarden voldoet, wordt deze geaccepteerd en
aangekondigd in de publiciteit rond het NSTT No-Dig Event.
• Indien uw presentatie niet aan de voorwaarden voldoet, heeft de organisatie het recht u
te verzoeken deze aan te passen dan wel deze te weigeren.
Verspreiding van uw presentatie
• De presentatie bevat alleen beeldmateriaal dat vrij is van auteurs- en beeldrecht.
• Op het No-Dig Event worden geen handouts verstrekt.
• Tijdens het Event wordt door de organisatie een digitale kopie van uw definitieve
presentatie gemaakt.
• Uw presentatie wordt na het Event beschikbaar gemaakt via digitale media van NSTT
c.q. het Event.
• Van uw lezing kunnen opnamen gemaakt worden. Deze opnamen worden na het Event
beschikbaar gemaakt via digitale media van NSTT c.q. het Event. U kunt hier zelf ook
gebruik van maken.

