PERSBERICHT
Packaging Innovations 2018: interactief
floorplan met timetable gepubliceerd
UTRECHT – Packaging Innovations vindt precies over een week plaats in Jaarbeurs Utrecht. De
programmering inclusief tijden voor deze zesde editie is definitief en bekendgemaakt. Het
conferentieprogramma is voor de bezoekers van Packaging Innovations gratis te bezoeken en zal elke
dag verdeeld zijn over een tweetal theaters. Bekijk in het interactieve floorplan welke dag voor jou
persoonlijk het meest interessant kan zijn en registreer je voor 9 april via deze link.
Gratis (inter)nationaal conferentieprogramma
Op 10 april opent Mat Bogust, ‘ninja’ op het gebied van vernieuwende en creatieve verpakkingsdesigns,
uit Nieuw-Zeeland theater 1 en op 12 april sluit Graham Sturt (UK) theater 1 af. Daartussenin zijn er
tijdens Shopper Marketing Update Live! (10 april) en de Pentawards Conference (11 en 12 april) nog vele
sprekers die professionals niet mogen missen. Met dit omvangrijke programma wil de organisatie één van
haar speerpunten voor 2018 behalen: de bezoeker vol inspiratie en met verbreding aan kennis huiswaarts
te laten keren. Dit gebeurt niet alleen in theater 1, want ook in theater 2 staan tijdens het Personal &
Home Care Packaging Forum (10 april), FONK: De Verleiding (11 april) en het Smart Pack Symposium (12
april) enorm veel interessante sprekers op het programma.
Het interactieve floorplan staat online. Hierop kan de bezoeker eenvoudig zien welke dag het meest
waardevol voor hem/haar zal zijn.
Nieuw: Pentawards
De Pentawards Conference komt na edities in Londen en Madrid, naar Packaging Innovations 2018 in
Jaarbeurs Utrecht. De Pentawards is, met ruim 2.000 inzendingen uit 54 verschillende landen,
wereldwijd de meest prestigieuze onderscheiding voor innovatief verpakkingsdesign. Naast een
conferentie is er op Packaging Innovations een expositie met de meest spraakmakende Pentawards uit
2017. De Pentawards Conference brengt internationale en prijswinnende verpakkingsdesignbureaus
samen om de uitdagingen en kansen bij het ontwerpen van wereldmerken te delen en daarmee de
Nederlandse merkhouders te inspireren. Voor bezoekers van Packaging Innovations is deze conferentie en
de Pentawards expositie kosteloos te bezoeken. Bekijk alle Pentawards sprekers hier.
Wat is Packaging Innovations?
Nieuwe materialen of technieken voor verpakkingen, redesign, creativiteit, displays of instore activatie,
het zijn allemaal krachtige tools om de doelstellingen van een merk te realiseren. Het exclusieve event
Packaging Innovations brengt al jaren leveranciers, innovatiepartners en beslissingsnemers over vorm en
functie van verpakkingen samen om ideeën te delen en zaken te doen. Internationale top sprekers,
partners voor verpakkingsinnovaties en inspiratie in een exclusieve setting maken Packaging Innovations
wat het is: het marketing & design event over de toekomst in packaging & display. Dit event is uitsluitend
toegankelijk voor business professionals.
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Packaging Innovations wordt op 10, 11 en 12 april 2018 gelijktijdig gehouden met verpakkingsvakbeurs
Empack in Jaarbeurs Utrecht. Registreer je voor 9 april via deze link.
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Rowdy van den Nieuwenhuizen
Marketing Event Manager
Tel: +31 (0) 680 675
Email: rowdy.vandennieuwenhuizen@easyfairs.com

Informatie over Easyfairs Evenementenhal
Easyfairs en Evenementenhal zijn twee organisaties van moederbedrijf Easyfairs, die elkaar in 2016
hebben gevonden en besloten de krachten te bundelen. De missie van Easyfairs Evenementenhal is het
bedienen van communities en ‘een beeld te geven van hun toekomst’ op niet te missen evenementen die
aansluiten op hun behoeften.
Easyfairs Evenementenhal organiseert meer dan 80 evenementen in Nederland. Het portfolio bestaat
onder meer uit: Bakkersvak, Dutch Comic Con, Empack, Green Expo, Pumps & Valves, Transport &
Logistics, Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, HortiContact,
Transport Compleet, Auto Prof, Bouw Compleet, De Groene Sector, Maritime Industry, TrendZ, Aqua
Nederland Vakbeurs en Infra Relatiedagen.
Easyfairs Evenementenhal beheert 3 eventlocaties in Nederland: Hardenberg, Gorinchem en Venray. Alle
locaties bieden uiteenlopende mogelijkheden voor zowel particulieren als de zakelijke markt voor
beurzen en congressen, evenementen en concerten, vergaderingen en (bedrijfs)feesten. Iedere locatie
beschikt over 20.000 m2 expositieruimte, moderne restaurants en 4.000 parkeerplaatsen.
Easyfairs Evenementenhal streeft ernaar om Nederlands meest dynamische, flexibele en doeltreffende
speler te zijn in de evenementensector. Om dit doel te bereiken zet de organisatie de beste marketingen technologietools in voor haar medewerkers en creëert het sterke merken.
‘Visit the future’ met Easyfairs Evenementenhal. Voor meer informatie, ga
naar www.easyfairs.nl of www.evenementenhal.nl.
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