
 

 

 

 

 

 

 
  
 
  
 
 

 
 
 

 
 

Nu aanmelden085 773 1872 Bekijk promo

Fieldlab
Industrial
Reality

smart
industry

Nu aanmelden085 773 1872 Bekijk promo

Industrial 
Reality 2020

Datum: Donderdag 5 maart 2020

Tijd: Van 12.30 uur tot 18.00 uur

Locatie: Perron 038 Zwolle, Hanzelaan 95B, 8017 JE Zwolle

Op donderdag 5 maart 2020 organiseert de Industrial 
Reality Hub het event Industrial Reality 2020. Dit 
event richt zich op bedrijven en organisaties die 
AR/VR commercieel willen inzetten. We geven een 
realistisch perspectief op de technologie en de 
diverse toepassingsgebieden. Met aansprekende 
praktijkvoorbeelden laten we zien dat industriële 
AR/VR de hype voorbij is.

Vorig jaar lanceerden wij de Industrial Reality Hub. 
Deze intensieve samenwerking van bedrijven op het 
gebied van AR/VR is inmiddels gegroeid naar een 
consortium van 17 partners. Tijdens het evenement 
worden demonstraties gegeven van de nieuwste 
AR/VR toepassingen. Diverse parallelsessies geven 
inzicht in de technische en commerciële aspecten 
van deze technologie.

 

Programma
12:30 uur:   Ontvangst 
13:00 uur:  Opening
13:10 uur:   Presentatie Fraunhofer/Universiteit Twente
14:00 uur:  Interactieve markt met parallelsessies en demonstraties
17:15 uur:  Netwerkborrel
18:00 uur:  Einde programma

Dit event is speciaal voor managers en senior specialisten werkzaam in de industrie of commerciële 

dienstverlening, die op zoek zijn naar kennis om AR/VR en gerelateerde technologie binnen hun bedrijfstak 

te gaan toepassen. 

U kunt zich aanmelden voor Industrial Reality 2020 op 5 maart 2020. Kosten bedragen 50 euro. Dit bedrag 

is inclusief lunch en catering. 

De locatie is nabij het Centraal Station Zwolle. Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar op de evenementenlocatie, 

wij adviseren echter om met het openbaar vervoer te komen.

De Industrial Reality Hub is een consortium van 17 partners die werkzaam zijn in AR/VR technologie. 
De Hub heeft de Nederlandse fieldlab status en is door de Europese Commissie erkend als Digital Innovation Hub voor industriële AR/VR. Voor meer info klik hier.

“AR/VR Beyond the Hype”

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-industrial-reality-2020-86316040601
tel://003187731872
https://youtu.be/5jPRFJuA7u0
http://www.industrialrealityhub.com

