
iLinqs - Festival van de Industrie
22 en 23 juni 2022
Onderzeebootloods RDM Rotterdam

Op verschillende terreinen is de industrie in 
transitie. Denk aan energie, grondstoffen, water 
maar ook op het gebied van digitalisering. Op 
die manier kan zij oplossingen bieden voor grote 
maatschappelijke uitdagingen. Echter, om deze 
transformatie mogelijk te maken is veel nodig: 
innovaties, investeringen, infrastructuur en niet 
te vergeten heel veel mensen.

Het wordt tijd om de industrie in het spotlicht te 
zetten als stabiele, creatieve en vooral ook 
aantrekkelijke sector voor nieuwe generaties. 
Daarom nemen Industrielinqs en iTanks het 
initiatief om samen met verschillende andere 
partners het eerste Festival van de Industrie te 
organiseren: iLinqs.

Sluit u ook aan bij iLinqs?
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Community of communities
iLinqs gaat uit van community of communities. We brengen 
zelf verschillende onderdelen binnen, waaronder de 
plenaire opening, een iSolutionsPlaza, een pitchontbijt en 
verschillende side events. Daarnaast bieden we u de 
mogelijkheid om eigen side events, break outs en 
demonstraties te organiseren. Al dan niet in samenwerking. 

Het is de bedoeling zoveel mogelijk industriële netwerken 
bij elkaar te brengen. Ontmoeting is de basis voor inspiratie 
en activatie. Daarom neemt het netwerkplein een centrale 
plaats in, waar mensen uit verschillende netwerken elkaar 
kunnen treffen.

Bij iLinqs brengen we zelf al een aantal bekende 
onderdelen in:
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iTanks Pitch Ontbijt

iSolutionsPlaza
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Meerdere podia
Naast een groot hoofdpodium met plaats voor 250 tot 300 deelnemers, richten we 
verschillende andere podia in. Denk aan een eventdome voor 150 mensen en een 
studiodome met live streaming en ruimte voor 50 personen publiek. 

Het biedt u verschillende mogelijkheden om eigen events te organiseren. In de studiodome
kunt u gemodereerde break-outs boeken. Op de grotere podia kunt u volledig een eigen side-
event creëren. Uiteraard kan de centrale organisatie u daarbij ondersteunen.

Tijdslot studiodome per tijdslot 40 minuten | € 4.625,-
• Het tijdslot is inclusief AV-techniek, technici, producer en livestreaming, inhoudelijke 

begeleiding (co-creatie), moderatie en 10 genodigden.
• Break-out partner iLinqs met logovermelding op www.industrielinqs.nl en andere uitingen

Tijdslot grotere podia van 80 minuten | € 7.400,-
• Het tijdslot is inclusief AV-techniek en 25 genodigden.
• Break-out partner iLinqs met logovermelding op www.industrielinqs.nl en andere uitingen.

Dagdeel grotere podia | € 14.800,-
• Het dagdeel is inclusief AV-techniek en 60 genodigden.
• Event partner iLinqs met logovermelding op www.industrielinqs.nl en andere uitingen

Optioneel
• Branded content artikel op www.industrielinqs.nl | € 925,-
• Advertentie in Industrielinqs magazine editie 3 (verschijning 2 juni) | op aanvraag



Festival van de Industrie

Een initiatief van

iSolutionsPlaza
De iSolutionsPlaza wordt een smeltkroes van vraag en aanbod rond innovatieve 
oplossingen. U kunt hier uw innovaties presenteren aan bezoekers uit de 
verschillende netwerken. Bovendien plaatst u uw oplossingen in de iLinqs
iSolutionsGuide, een online innovatieplatform dat speciaal voor dit evenement 
is ingericht. Dit platform is te vinden op de iTanks website en in de iAsk App.

Deelname aan de iSolutionsPlaza biedt u de volgende voordelen:
• Twee dagen een eigen stand op industriefestival iLinqs (10 m2)
• Plug and play stroom en wifi
• Basic standbouw met tafel en logo
• Gelegenheid om gasten uit te nodigen en nieuwe relaties op te bouwen
• Ruime zichtbaarheid in aanloop naar iLinqs
• Zichtbaarheid in de speciale iSolutionsGuide
• Zichtbaarheid op www.itanks.eu en in de online mediacampagne voor 

iSolutionsPlaza

Deelname aan de iSolutionsPlaza kost voor iTanks-partners € 1.000 per bedrijf
Nog geen iTankspartner? Vraag naar de mogelijkheden.

Optioneel
• Pitch bij het iTanks Pitchontbijt op 23 juni | €400
• Opname pitch voor de iTanks-podcast ‘De Innovatie Delegatie’ | € 250,-
• Video interview voor het iTanks Innovatie Theater | € 250,-
• Heeft u echt groot materieel? Laat dit dan zien tijdens de iLinqs Materieel 

Manifestatie op de kade naast de Onderzeebootloods.



Doelgroepen
Om de transformatie mogelijk te maken zijn veel mensen nodig. 
We richten ons met het Festival van de Industrie daarom op een 
brede doelgroep:

• Hoger management procesindustrie
Site-, plant-, HR-, project- en maintenance management. 
Business development.

• Hoger management toeleverende industrie
Directie, innovatie- en HR-managers, business developers
contractors, engineeringbureaus, advies, technologiebedrijven.

• Young professionals in de industrie
PhD's en jonge HBO'ers en WO'ers, werkzaam in de proces- en 
toeleverende industrie of onderzoek. Afstudeerders.

• Managers en opleiders op scholen en opleidingsinstituten
Technische MBO's, HBO's en Universiteiten.

• Onderzoekers, innovators

• Vertegenwoordigers branche-organisaties

• Beleidsmakers overheden
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Podia commercieel Podia inhoudelijk
Janet Robben Wim Raaijen
06 51 279 573 06 53 408 974
janet@industrielinqs.nl wim@industrielinqs.nl

iSolutionsPlaza - Materieel Manifestatie – Pitch Ontbijt
Kyra Lemmens Yasmin Khashaba
(business developer) (eventmanager)
06 23 343 274 06 57 017 601
Kyra@itanks.eu Yasmin@itanks.eu

Industrielinqs iTanks
020 3122 088 010 3132 496
info@industrielinqs.nl contact@itanks.eu
www.industrielinqs.nl www.itanks.eu/event/ilinqs
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http://www.industrielinqs.nl/

