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De ontwikkelingen in de multimedia gaan sneller dan wij ons tien jaar geleden konden voorstellen. Met name op het gebied van virtual reality en gaming is de technologie ver boven onze
vroegere verwachtingen uit gestegen. Voor de opleiding Communication & Multimedia Design
van de Haagse Hogeschool was dit een reden om een evenement te organiseren waar de bezoeker een blik kan werpen op de toekomst van nieuwe media, internet technologieën en communicatie. Voorgaande edities waren een groot succes met bedrijven als Lost Boys, Cap Gemini en
Philips.

Your Future World, new media technologies
dinsdag 12 juni 2007 - 10.00-17.00 uur

Wat kunt u op deze dag verwachten?
•
•
•
•

Debatten over de invloeden van virtual reality op het dagelijks leven.
Gastsprekers over nieuwe ontwikkelingen in de multimedia en digitale communicatie.
Workshops over nieuwe internettechnologieën en programmatuur.
Bedrijvenmarkt met alle giganten op het gebied van de nieuwe mediatechnologie.

Dit evenement is natuurlijk interessant voor de 2400 studenten ingeschreven zijn aan de Haagse Hogeschool die aanwezig zullen zijn, maar ook voor u en uw bedrijf. Denkt u eens aan alle toekomstige
werknemers waarmee u kennis kunt maken of contacten die u hier kunt leggen met bedrijven uit uw
branche. Om die redenen nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit geweldige evenement!
Dit evenement biedt u de mogelijkheid om uw naamsbekendheid bij een belangrijke groep (toekomstige) vakgenoten en/of afnemers te vergroten. U heeft de gelegenheid om testproducten aan de
bezoekers van het evenement te tonen en hen te laten proeven van de nieuwste ontwikkelingen; hierbij
denken wij aan demonstraties van het product maar ook aan het beschikbaar stellen van het product
voor gebruik door bezoekers tijdens het evenement. Vooral producten en technologieën op het gebied
van gaming en interactieve toepassingen zoals virtual reality zijn zeer welkom.
Tevens geven we u de mogelijkheid om medewerkers te laten vertellen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van multimedia en hun visie op de toekomst hiervan te vertellen in gastpresentaties
of workshops. Waarna u ook deel kunnen nemen aan de discussies hierover die gedurende het hele
evenement plaats zullen vinden.
Wij hebben de opdracht gekregen om het evenement kostenneutraal te organiseren. We bieden
daarom verschillende sponsorpakketten aan, in de bijlagen vindt u de mogelijkheden. Naast de verschillende pakketten zijn andere oplossingen ook bespreekbaar.
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Wij nodigen u uit om op 12 juni 2007 deel te nemen aan Your Future World. Wanneer u vragen
heeft of nadere toelichting wilt kunt u ons bereiken via telefoonnummer 070-4457631 of via Your-Future-World@hhs.nl.
Dit evenement wordt georganiseerd met toestemming van de opleiding Communication & Multimedia
Design van de Haagse Hogeschool. Voor verdere vragen hierover kunt u contact opnemen met de accountmanager van de afdeling ICT & Media, Alice van Duuren. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 070-4458466 of via A.D.vanDuuren@hhs.nl.
Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Team Your Future World
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Dagprogramma
Het programma bestaat uit meerdere onderdelen. Zo zullen er op drie of vier verschillende locaties debatten, workshops en presentaties woren gehouden. Gedurende de dag zijn er ongeveer twaalf sessies
gepland met de verschillende onderdelen. Tussen elke sessie is er tijd en ruikmte voor de bezoekers
om even een kopje koffie te nuttigen en over de bedrijvenmarkt te lopen, alvorens naar de volgende
sessie te gaan.
In onderstaand schema vindt u een overzicht van de planning zoals wij die tot nu toe beogen.
Wijzigingen zijn hierin voorbehouden.
10:00 – 10:30

Ontvangst – Plein

10:30 – 11:00

Opening – Plein
Spetterende opening van een cabaretier.

11:15 – 12:15

Sessie A – Aula & Foyer
Aula
KPN
OV K.45
Logica CMG
OV SL.154 Woedend! - Soepel

12:15 – 13:15

Lunchpauze – Restaurant
Tijdens de lunchpauze is er voor de gastsprekers en andere genodigden de
mogelijkheid om in het sportcafe gezamelijk te luchen. dit is een unieke gelegenheid om met vakgenoten in contact te komen en toekomstige werknemers te
ontmoeten. De Vrijwilligers krijgen een lunchpakket uitgedeeld.

13:15 – 14:15

Sessie B – Aula & Foyer
Aula
Second Life Debat I
OVK 0.45 Adobe
SL.154
Microsoft

14:15 – 14:30

Pauze

14:30 – 15:30

Sessie C – Aula & Foyer
Aula
Second Life Debat II
OV K.45
VPRO
OV SL.154 Woedend! – Soepel
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15:30 – 16:30

Borrel – Plein
Nadat de workshops, presentaties en debatten zijn beindigd is het tijd voor de
bezoekers en genodigden om samen te genieten aan de bar in de foyer. Ook is
er natuurlijk weer volop kans om over de bedrijvenmarkt te lopen en onder de
indruk te raken van alle nieuwe ontwikkelingen die bij de stand gepresenteerd
worden. De markt is overigens de gehele dag geopend.

16:30 – 17:00

Afsluiting – Plein
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Sponsorlijst
Onderstaande sponsorpakketten zijn standaard pakketten die de organisatie heeft samengesteld.
Natuurlijk is er de mogelijkheid om zelf een pakket samen te stellen.

Sponsorpakket Platina

€ 1500.-

Sponsorpakket Goud

€ 1000.-

Sponsorpakket Zilver

€ 500.-

- Folder in tasje
- Logo op posters Fullcolor (60 bij 60mm oplage 250 stuks)
- Logo op flyer Fullcolor (20mm bij 20mm, oplage 250 stuks)
- Advertentieruimte in boekje (maat groot Fullcolor: 210mm breed bij 210mm hoog)
- Logo klikbaar op sponsorpagina website (200x 200 pixel)

- Logo in boekje (maat middelgroot Fullcolor: 105mm breed bij 105mm hoog)
- Logo op flyer Fullcolor (20mm bij 20mm oplage 1000 stuks)
- Logo klikbaar op sponsorpagina website (200x 200 pixel)
- Folder in tasje

- Logo in boekje (maat klein Fullcolor: 52,5mm breed bij 26,25mm hoog)
- Logo klikbaar op sponsorpagina website (200x 200 pixel)
- Folder in tasje

Bedrijvenstand

U kunt uw eigen stand neerzetten of een door ons geleverde stand gebruiken.
Deze stand zijn 1 x 2 meter. Bij grotere stands wordt er € 250.- per m2 extra
gerekend.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

€ 500.-

