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B
OE19 in Dortmund in Dortmund, de internationale 

vakbeurs voor LIVE Communicatie in Europa, 

staat weer voor de deur op 16 en 17 januari 2019. 

550 exposanten uit meer dan 13 landen zorgen in 

twee dagen voor een uitgebreid aanbod aan kennis, netwerk 

en promotie voor de ruim 10.400 bezoekers. Verdeeld over 

diverse hallen, zo’n 26.000m2 beursoppervlakte, is de beurs 

nu al verzekerd van vele honderden eventbedrijven en een 

enorme diversiteit aan sprekers en aanbod. Een aanrader om 

een dagje voor vrij te maken!

BOE19 is het hoogtepunt van de Duitse eventbranche. Alleen 

al in 2018 liet de beurs een toename van het aantal bezoekers 

uit de Benelux-landen zien van meer dan 20% in vergelijking 

met het voorgaande jaar. De vakbeurs is dan ook een must 

voor marketingbesluitvormers uit de meest verschillende 

bedrijfstakken: van hotelwezen, toerisme, autobranche, 

filmwereld tot het bank- en verzekeringswezen. Hier worden 

trends, ontwikkelingen én de (economische) koers naar 

succes bepaald. Exposeer op het Holland Pavillon en vergroot 

succesvol uw klantenkring of ontdek al netwerkend de Duitse 

markt. Want hier ontmoet de hele eventbranche elkaar. We 

hopen u dan ook te mogen verwelkomen tijdens BOE19 2019!

www.boe-messe.de
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DUITSLAND BIEDT KANSEN VOOR

NEDERLANDSE EVENTINDUSTRIE

De combinatie van Nederlandse 

creativiteit met het zakelijke 

en punktliche van de Duitse 

eventbedrijven, is een gouden 

tandem. Niet voor niets is de 

organisatie van Best of Events voor 

het derde jaar op rij een coproductie 

aangegaan met Laurea Media en 

EventBranche.nl voor het Holland 

Pavillon. Een grote stand, dit jaar 

verdubbeld in grootte, waar diverse 

partijen vanuit Nederland hun bureau, 

locatie, product of concept tonen 

aan de Duitse eventindustrie. Best 

of Events in Dortmund is dus dé 

mogelijkheid voor de Nederlandse 

eventindustrie om de kansen op de 

Duitse markt te verkennen én onder 

de aandacht te komen van 10.400 

bezoekers.

BEZOEK DE BEURS GRATIS EN 

PROFITEER VAN DE BEURSTOUR

Naast de derde editie van het 

Holland Pavillon (zie pagina 7 voor 

het contentprogramma), geven 

EventBranche.nl en Laureamedia 

op 17 januari 2019 een beurstour 

voor Nederlandse bezoekers van de 

beurs. In twee uur tijd gaan we langs 

Nederlandse ervaringsdeskundigen 

op de vloer, stappen we binnen 

bij Duitse brancheorganisaties en 

eventbedrijven die graag vertellen 

hoe de Duitse markt werkt en hoe 

Nederlanders zich daarin zouden 

kunnen bewegen.  

Een aanrader! Inschrijven kan via:  

www.eventbrancheduitsland.nl. ■

OP 5 KWARTIER 
VAN DE GRENS

DE BOE 
BLIJFT OP 

KOERS 
Al vier jaar lang is de organisatie van BOE in handen van Messe Dortmund. Deze heeft zich enorm ontwikkeld qua inhoud en 
programmering. ‘BOE zorgt voor een hoge dynamiek in de industrie, en heeft zich opnieuw bewezen als onmisbaar kennis en netwerk 
platform’, aldus Sabine Loos, Chief Executive van de Westfalenhallen Dortmund GmbH. Dat is echter geen reden om op de lauweren 
te rusten. Daarom werkt de organisatie samen met prominente hoofden en innovatieve organisaties, voor extra know-how, constante 
verbetering en vernieuwende programmering. Zo vindt dit jaar, naast alle hoofdthema’s (zie pagina 4), het International Festival of Brand 
Experience plaats met een groot congres en de uitreiking van de BrandEx Awards. Op deze manier biedt BOE een grote diversiteit aan 
kennis, aanbod en netwerkmogelijkheden. Ook voor Nederlandse eventbedrijven!

HANS SCHRIEVER 
(LAUREAMEDIA) EN 
SJOERD WEIKAMP
(EVENTBRANCHE.NL)
INITIATIEFNEMERS VAN 
HET HOLLAND PAVILLON
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Experts delen kennis, 
expertise en knowhow
Tijdens Best of Events in Dortmund, die dit jaar groter is dan ooit, 
zijn maar liefst zes expertisehallen de hotspots van BOE19. Live 
communicatie- en eventprofessionals delen hier hun kennis en 
inspiratie, spelen in op de huidige trends en ontwikkelingen en 
geven antwoord op uiteenlopende vraagstukken.

DIGITALISERING
HAL 7 | STAND 7.D42

Op dit forum haken zowel bekende als nieuwe 

sprekers in op de belangrijkste digitale trends, 

ondersteund door interessante testimonials en 

voorbeelden van beste practices. Daarnaast 

pitchen en presenteren de nieuwste start-ups 

hun ideeën, benaderingen en technologieën. 

Volg de lezing over sociale media binnen de 

evenementenindustrie en duik in de wereld 

van kunstmatige intelligentie, virual reality en 

hologrammen. 

ENTERTAINMENT
HAL 8 | STAND 8.C12

Bij “Acts On Stage” vinden op beide beursdagen diverse stille shows plaats met potentiële 

podiumkunstenaars voor uw evenement. Of het nu kunstenaars, komieken, muzikanten, 

illusionisten of zandschilders zijn; geniet van vermakelijke shows om vervolgens direct in 

gesprek te gaan met de artiest van uw keuze. Naast het podiumentertainment zal Hal 8 

uw beursbezoek verrijken met een workshopprogramma. Dit programma richt zich op 

de eerste dag op organisatoren en tijdens de tweede dag op kunstenaars. Hoe kunnen 

organisatoren effectief deelnemen aan klimaatbescherming, ook met een kleine campagne? 

En wat is het voordeel van een sociale verzekering voor kunstenaars? Op deze vragen en 

onderwerpen ligt de focus.

CARRIÈRE
HAL 7 | STAND 7.A50

De evenementen- en beurzensector wordt beïnvloed door een tekort aan 

gekwalificeerde specialisten en leidinggevenden. Het onderzoek van TU 

Chemnitz, het studie-instituut voor communicatie en de Westfalenhallen 

Dortmund, bewijst dat dit tekort de komende jaren zal toenemen. De uitdaging 

voor de evenementenindustrie lijkt hierbij vooral te liggen in de kwalificatie 

van specialisten en leidinggevenden en het behoud van medewerkers. 

Tijdens beide BOE-dagen gaat het studie instituut in dialoog met diverse 

communicatiedeskundigen uit de sector over de volgende onderwerpen: 

■  Gebeurtenismanager in constante 

verandering: Hoe zag de functiebeschrijving 

er tien jaar geleden uit? Welke uitdagingen 

zijn er vandaag de dag? Welke 

vaardigheden zijn nog steeds belangrijk, 

welke zijn toegevoegd? 

■  Welke eisen stellen evenementenbureaus, 

locaties en aanbieders van 

evenementendiensten aan toekomstige 

eventmanagers? Met welke competenties 

en vaardigheden kunnen sollicitanten 

scoren? 

■  Nieuwe werkmethodes: wat is de 

wendbaarheid vanuit het oogpunt 

van een bedrijf en wat is relevant 

projectmanagement voor junior 

medewerkers. 

■  Veiligheid op evenementen: welke kennis is vereist door de 

evenementmanager? 

■  Praktische tips: hier geven ervaren communicatie experts praktische tips 

zoals ‘de 5 manieren voor succesvolle communicatie’.

Beursbezoekers stellen vragen. Experts geven antwoord.
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VEILIGHEID & BEVEILIGING
HAL 4 | STAND 4.E18

Het veiligheids- en beveiligingsforum is zo divers als evenementbeveiliging. Dit wordt weerspiegeld in de drie pijlers van 

veiligheid en beveiliging in hal 4. De portal voor evenementenrecht eventfaq.de en de vds.gmbh - evenement | Service | 

organiseer veiligheid:

■  een opwindend actiegebied, waar evenementbeveiliging en -rechten speels “tastbaar” worden en extra kleine workshops 

worden aangeboden in de vorm van een “meet & greet” met de experts. 

■  het faseprogramma van het veiligheids- en beveiligingsforum, waar de bezoekers van de beurs in samenwerking met de 

Vereniging voor Media- en Eventtechnologie kunnen profiteren van actuele informatie door lezingen van experts uit Duitsland 

en daarbuiten. 

■  een gezamenlijke stand die onder de conceptuele sponsoring van de Federale Vereniging voor Evenementenbeveiliging staat 

en dienstverleners uit de verschillende gebieden van beveiligingsoplossingen voor evenementen biedt voor hun vereisten. 

MICE
HAL 5 | STAND 5.E10

‘THE REPITION STAGE’

Een evenement moet in het geheugen blijven hangen van bezoekers, kennis 

overbrengen, reflectie stimuleren en aanzetten tot denken of actie. Maar om dat live 

moment tot een succes te maken, moeten de juiste onderwerpen worden bepaald 

op basis van het doel en de doelgroep, evenals de dramaturgie, sprekers, en meeting 

formats. Op 16 januari 2019 bent u van harte welkom tijdens de “The repetition 

stage” van BOE 2019 in Hal 5. Neem een kijkje achter de schermen en doe mee!

EERSTE ACT: HET ONDERWERP BEPALEN, SPREKERS VINDEN EN COACHEN

Wat is het thema van ons evenement? Hoe vinden we de juiste sprekers? En hoe 

zorgen we ervoor dat de sprekers voldoen aan de verwachting van de doelgroep? 

Moet de marketingdirecteur, de managing director of CEO vrijuit spreken - of juist 

niet? Als organisatoren van het evenement controleren ze of hun experts de rol vervullen van een redenaar. goede inhoud slecht 

gepresenteerd, mag niet op het podium komen op hun congres. hoe worden sprekers gecoacht en welke alternatieve formats zijn er 

beschikbaar? We zullen een sprekersbriefing maken.

TWEEDE ACT: HET TEMPO VAN SPANNING BEPALEN DOOR MIDDEL VAN DRAMATURGIE 

De dramaturgie implementeert het idee en de inhoud van een evenement in de vorm van een samenhangend verhaal. Het 

bepaalt de inhoud en timing van de gebeurtenis. Hoe kan de spanningsboog worden opgebouwd en hoe kan droge inhoud 

in een opwindende scène terechtkomen? Welke speelse elementen ontspannen de meest wetenschappelijke conferentie en 

vergemakkelijken het leren? 

DERDE ACT: TECHNOLOGIE KAN MEER DOEN, DUS BENUT JE TECHNIEK-EXPERT GOED!

Welke technologie zetten we in? Wie is verantwoordelijk voor wat en begrijpen de geluid- en lichttechnicus elkaar? Welke tools 

moedigen de deelnemers aan om te communiceren? hoe integreren we sociale media? Zonder de juiste technologie gebeurt er niets 

in het publiek. Tijdens deze sessie vragen we eventtechnici naar hun mening.

TECHNOLOGIE & SCENOGRAFIE
HAL 6

Als onderdeel van de BOE 2019 organiseert Messe Dortmund, 

samen met inkoop- en servicebedrijf ESG, voor het eerst het 

format ‘technologie & scenografie’. Binnen het ESG-netwerk 

komen alle beurzen samen om tijdelijke en permanente 

merkarchitectuur te realiseren. Specialisten op het gebied van 

“ruimtelijke enscenering” zullen in colleges belichten wat er 

nodig is voor een onmiskenbare uiterlijk van een beurs: zoals 

ontwerp, materialen, technologie en logistiek. 

Met het nieuw georganiseerde forum ondersteunt het 

winkelnetwerk in Rheda-Wiedenbrück, de verdere 

ontwikkeling van de BOE-vakbeurs in het segment 

‘standbouw’: ‘het nieuwe forum voldoet aan de 

contentontwikkeling van BOE en de behoeften van de markt’, 

legt Silke, managing director van ESG, uit. ‘Als initiator en 

medeorganisator van het format vullen we de line-up zo 

aan, dat het publiek tijdens de lezingen leert hoe een succesvolle beurspresentatie kan worden 

ontworpen en gerealiseerd én wat je moet doen om succesvol te zijn.’
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H
et overkoepelende motto van het 

BrandEx-festival 2019 is ‘01: the meeting’. 

Met dit motto wordt gebouwd aan 

een content frame dat nieuwsgierig 

maakt, waar ruimte is voor interpretatie, werkt op 

verschillende niveaus en een duidelijke structuur 

definieert. 

Voor het congres is een call-for-

papers uitgebracht in de gehele 

sector. Insiders en deskundigen 

uit de live communicatie 

konden hun eigen bijdrage 

voor het conferentie 

programma voorstellen, 

een kritische mening 

verkondigen, 

een lezing of 

wetenschappelijke 

ontdekking 

invoeren of 

baanbrekende 

technologieën aandragen.

Geïnteresseerden kunnen kiezen 

uit de volgende vijf segmenten: 

‘Architecture’, ‘Event’, ‘Cross-media’, 

‘Planning, Craft & Production’, 

‘Fresh’. De bijbehorende categorieën 

bieden een uitgebalanceerd systeem. 

Zo kunnen inzendingen in het 

‘Event’-segment kiezen uit Best 

Brand Activation, beste live PR, 

Best motivatie, Best Employee Event, 

Best Corporate Event en Best Conference. Het 

segment Crossmedia is verder onderverdeeld 

in “Best Integrated Brand Campaign” en “Best 

Interactive Installation”. “Planning, Craft, Production” 

maakt concurrerende inzendingen mogelijk in de 

categorieën “Beste projectmanagement” en “Beste 

ambacht”. 

Primeur dit jaar is de nieuwe best-of-the-best 

lijst. Deze zogeheten BrandEx BoB identificeert 

verschillen in het niveau van creativiteit over de 

afzonderlijke jaren. De score lijst zal een zeer 

nauwkeurig overzicht, en vergelijkbaarheid van 

de winnende inzendingen op 

middellange termijn, mogelijk 

maken.

BRANDEX FRESH AWARD

De BrandEx Fresh Award is 

gericht op creatieve talenten in 

livecommunicatie in drie groepen: 

junioren, studenten en freelancers. 

De deelnemers aan de Brand Ex Fresh 

Awards ontwikkelen een cross-channel 

live campagne, voor een echt bestaand 

merk, op basis van een gedefinieerde taak. 

Voor de inzendingen beoordeelt 

de jury de conceptcreatie 

(35%), conceptrealisatie 

(35%) en presentatie (30%). 

De maximale leeftijd voor 

deelnemers is vastgesteld op 

30 jaar.

De eerste editie van het In-
ternational Festival of Brand 

Experience vindt plaats op 
15 januari 2019. Tijdens deze 

avond worden de Brand Experience 
Awards uitgereikt, ter ere van het beste werk in de 
eventbranche. Na de uitreiking vindt de BrandEx 
Aftershow-party plaats, wiens bezoek afzonderlijk 
kan worden geboekt. Voor meer informatie kijk op 
www.brand-ex.org.

BRANDEX: 
HET EXCLUSIEVE 

PODIUM VOOR DE LIVE 
COMMUNICATIE BRANCHE

Op 15 januari vindt in de Messe 
Dortmund het eerste Internationale 
Festival of Brand Experience plaats. Met 
BrandEx creëren de initiatiefnemers 
BlachReport, FAMAB, Messe Dortmund 
en het Instituut voor Communicatie een 
exclusief forum voor livecommunicatie. 
Brandex bestaat uit een congres en de 
uitreiking van de BrandEx Awards voor 
de beste projecten van het jaar op het 
gebied van live-marketing en brand 
architectuur. 

BRANDEX: 
CONGRES EN 
AWARD UITREIKING 
VOOR DE BESTE 
EVENTPROJECTEN 
VAN HET JAAR
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Woensdag 16 januari 2019

12.00 uur NEXTLIVE – Corporate Visions 2019

   Vision: Independent Dutch Event Association – Corporate 

Visions in the Netherlands

  Speaker: Maarten Schram, Managing Director IDEA, 

Woerden

12.30 uur NEXTLIVE – Trending Topics 2019

    Topic: CoPiDUS – Event Business: new ways of work 

   Speakers: Jeroen Brüggemann (CoPiDUS, Düsseldorf) 

versus Kristin Wittmütz (Studieninstitut für 

Kommunikation, Düsseldorf)

13.00 uur NEXTLIVE – Learn From The Best 2019

 Case: McDonald’s Good Times Island

  Speaker: Daniëlle Brons, BrandXtention, Amsterdam

13.30 uur NEXTLIVE – Corporate Visions 2019

  Vision: Losberger De Boer – Customer experience as part 

of the strategy 

   Speaker: Onno Koole, Group Marketing Director Losberger 

De Boer

14.00 uur NEXTLIVE – Trending Topics 2019

   Topic: Trends in Events – Agile Event Management

  Speaker: Claudia Köhler, Corporate Vice President VOK 

DAMS

14.30 uur NEXTLIVE – Corporate Visions 2019

  Vision: Design Outlet Center Roermond – How 

eventmarketing saves the world of retail     

  Speaker: Patrick Roubroeks, XSAGA, Amsterdam

15.00 uur NEXTLIVE – Trending Topics 2019

  Topic: North Pacific Foundation – The Ocean Cleanup

  Speaker: Piet-Harm Sterk, BIND! Film, Amsterdam

15.30 uur NEXTLIVE – Trending Topics 2019

 Topic: The #EventTrends Top 20 for 2019

  Speaker: Sjoerd Weikamp - Chief editor EventBranche.nl 

16.00 uur NEXTLIVE Connect: Holland meets Germany 

  Networkevent where Dutch and German eventprofs meet, 

mingle and do business

Donderdag  
17 januari 2019
 12.00 uur NEXTLIVE – Learn From The Best 2019

   Case: Rijksmuseum Amsterdam – Little 

Invest, Big Impact

  Speaker: Maarten Hoogenhuis, CEO 

XSAGA, Amsterdam

13.00 uur Holland Pavillon, inspired by NEXTLIVE

 Vision: Corporate Surprise 

 Speaker: Come in and find out 

14.00 uur NEXTLIVE – Learn from the best 2019

  Case: ZAAM Interconfessional – 5 years 

‘THE BATTLEZ’

  Speaker: Martijn Timmermans, SVP 

Sfeerbeheer, Amsterdam

HOLLAND PAVILLION IS INSPIRED BY

NEXTLIVE is het nieuwe digitale 360° platform voor live communicatie en experience marketing in 

Duitsland, volledig gericht op de opdrachtgever. Hoewel het platform in juni 2019 wordt gelanceerd, 

geeft NEXTLIVE tijdens #BOE19 een voorproefje op het Holland Pavillon met diverse kennissessies 

en interessante sprekers.

PROGRAMMA 2019: 
CORPORATE VISIONS | TRENDING TOPICS | LEARN FROM THE BEST
HOLLAND PAVILLON MAAKT KWALITEITSSLAG 
Geen grenzen, dat is het thema van het Holland Pavillon in zijn derde jaar op BOE. De initiatiefnemers verwijzen naar het thema met een typisch Nederlandse knipoog 
op de 30e verjaardag van de opening van de Berlijnse muur. Het aanbod van het Holland Pavillon is indrukwekkend. 12 internationale sprekers, 24 exposanten en een 
300 m2 grote beursstand met een zeer gerenommeerd netwerkevenement maken het bezoek een must voor bezoekers van de BOE. 



#BOE19: 5 GOEDE REDENEN OM DE 
DUITSE MARKT TE ONTDEKKEN

1. Live communicatie boomt: 3 miljoen events op jaarbasis  
2. Budgetten groeien: 7 miljard euro voor Live communicatie

3. Echte vak bezoekers: 87% van de bezoekers zijn beslissingsbevoegd
4. Uitgebreid programma: meer dan 50 internationale topsprekers

5. De eerste EventBranche borrel 2019 met Kennis, Netwerk en Promotie: 

Kom op 16 Januari naar Hal 5, stand 5c16

DE INTERNATIONALE VAKBEURS VOOR 
EVENTMARKETING EN LIVE COMMUNICATIE 

16-17 Januari 2019 

4 hallen, meer dan 50 sprekers, 550 exposanten uit 13 landen en ruim 10.400 bezoekers; dat 
is de #BOE19, dé internationale vakbeurs voor experience- en livemarketing in Dortmund. Na 

het wegvallen van vakbeurs Event in Utrecht is #BOE19 een musthave in de agenda van iedere 
Nederlandse eventorganisator. 

HOLLAND PAVILLON
Where creativity meets the market 

        • 01 BrancheBorrel 
    • 12 internationale sprekers
       • 24 exposanten
        • 300 m2 creatieve ruimte voor netwerken en zaken doen

DISCOVER. CONNECT. PERFORM.
Maak op het Holland Pavillon alvast kennis met het nieuwe digitale 360° platform voor live- en 

experience marketing in Duitsland, dat zich voor 100% in dienst stelt van de opdrachtgever.

‘Coming up in june 2019’ 

BRANDEX – INTERNATIONAL FESTIVAL OF 
BRAND EXPERIENCE

15 Januari 2019 – Messe Dortmund 

De eerste editie van het International Festival of Brand Experience vindt plaats op 15 janu-
ari 2019. Het festival gaat op diverse interactieve vlakken met o.a. workshops, kennissessies 
en achtergronddiscussies over relevante onderwerpen uit de branche in verschillende talen 
belichten. ‘s Avonds wordt de uitreiking van de BrandEx Awards gepresenteerd, ter ere van 
de beste eventmarketing en live communicatie in de branche; met tot slot de afterparty van 

BrandEx, waar ook individueel kaarten voor kunnen worden geboekt.

REGISTREER GRATIS OP: WWW.BOE-MESSE.DE/TICKETSGUTSCHEINE.HTML MET CODE: NOBORDERS

De internationale vakbeurs 
voor eventmarketing en 
live communicatie


