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Na jarenlang met hun evenementenbureaus op 
beurzen te hebben gestaan, besloten Arjen 
Lemstra en Joris Bots zelf een netwerkevent 

op te zetten. De toenmalige beurzen, die in hun ogen 
gekenmerkt werden door een slechte prijskwaliteitver-
houding en inefficiëntie, kregen in 2009 concurrentie van 
EventSummit (toen nog EvenementContact); een helder 
en transparant eendaags beursconcept gebaseerd op ge-
lijkheid van de exposanten. Het resultaat was een effec-
tieve en efficiënte zakelijke netwerkdag in de evenemen-
tenbranche. Inmiddels is EventSummit uitgegroeid tot 
het grootste eendaagse platform voor de MICE-branche. 
In 2017 wist deze beurs 400 standhouders en 4.000 bezoe-
kers aan te trekken, mede dankzij een uitverkocht con-
gres en uitgebreid inhoudsprogramma. Naar verwach-

ting zullen op 15 februari 2018 5.000 bezoekers afreizen 
naar EventSummit, dat plaats zal vinden in Hal 8 in RAI 
Amsterdam. 

KENNISPROGRAMMA
Vorig jaar is de organisatie gestart met een congres 
voorafgaand aan de beurs. Dit bleek een schot in de roos 
en het programma oogstte veel waardering. Dit jaar 
zorgt EventSummit opnieuw voor een vol programma. 
’s Ochtends vindt het (betaald) congres Creativiteit en 
Anders Denken plaats. Tussen 09.30 uur en 12.30 uur 
geven verschillende keynote sprekers uit de wetenschap, 
kunsten, filosofie, muziek en theaterwereld de creativiteit 
van de aanwezigen een boost. Het aantal zitplaatsen is 
helaas beperkt, dus als je hierbij aanwezig wilt zijn dien 
je op tijd een kaart te boeken. 

Het uitgebreide seminarprogramma bestaat uit dertig 
sessies verdeeld over vier verschillende podia. Op het 
podium Tech & Innovatie komt het thema innovatie 
uitgebreid aan bod. Op de FestivalStage belichten spre-
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In 2018 vindt alweer de tiende editie plaats van EventSummit 
(voorheen EvenementContact). Oprichters Arjen Lemstra 
en Joris Bots breiden de beurs vanwege deze feestelijke 
gelegenheid uit met een TalentStage en een jubileumfeest.

EventSummit viert 
tienjarig jubileum
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kers uit de festivalwereld diverse actu-
ele onderwerpen. In de Parkzaal kun je 
vanaf 13.00 uur naar interessante keynotes 
luisteren (mede mogelijk gemaakt door de 
brancheverenigingen CLC-VECTA, MPI 
en VVEM). Toegang tot de sessies van 
het seminarprogramma is gratis, maar er 
wordt wel een vol=vol beleid gehanteerd. 
Wees dus op tijd bij de ingang van de 
betreffende seminarruimte. 

Nieuw dit jaar is TalentStage, dat 
EventSummit in samenwerking met 
DeSpreker.nl en HetSpreektheater.nl 
organiseert. Acht sprekers zullen op 15 
februari een presentatie over hun exper-
tise houden, waaronder Marinda van 

Harskamp (boekhouding en controlling), 
Tjeerd den Boer (de boerenwijsheden van 
restaurant de Librije) en Giel Boes (passio-
nate storyteller).  

BEURSVLOER
Ondertussen gaan om 10.30 uur de deuren 
van de beursvloer open. Er hebben zich 
inmiddels 500 exposanten aangemeld. 
Deze standhouders zijn verdeeld over 
een beursvloer van 12.000 m2. Dankzij de 
overzichtelijke indeling in verschillende 
straten (Zakelijke Bedrijfsevenementen, 
Entertainment, Festivals en 
Publieksevenementen, Outdoor & Actief, 
Online & Techniek, Catering, Steden & 
Regio’s en Dienstverlening) kun je als 

bezoeker makkelijk je weg vinden. 
Om 18.00 wordt de dag afgesloten met de 
grootste netwerkborrel in de evenemen-
tenbranche. Daarna vindt er om 19.00 een 
groots exclusief tienjarig jubileumfeest 
plaats in Strand Zuid, op 100 meter van 
Hal 8. Hier kunnen branchegenoten verder 
bijkletsen onder het genot van lekker eten, 
een drankje en topentertainment. Tickets 
voor dit feest zijn via de website van 
EventSummit te koop. 

Kijk voor meer informatie, het boeken van je gratis 

e-ticket voor de beurs en de aanschaf van de kaarten 

voor het congres en het jubileumfeest op 

www.eventsummit.nl.
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