NETEX 100 jaar!
Extra aandacht is er op zaterdag voor het bijzondere feit dat
NETEX in 2019 haar honderdjarig bestaan viert. Showcases en
praktische voorbeelden van succesvolle nieuwe businessmodellen
worden gepresenteerd, waarmee NETEX onder het centrale thema
“NETEX Textielreinigers: Professioneel de beste….. al 100 jaar!” de
Retail branche vooruitstrevend profileert.
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Best Practices 2019
Het vrijdagavondprogramma staat in het teken van de ‘Nationale &
Best Practices Awards’ op het gebied van ‘Innovatie’, ‘Duurzaamheid’
en ‘Overall Best Practices’ voor professionele textielreinigers.
Daarnaast worden bijzondere verdiensten van bedrijven c.q.
personen voor de branche op passende wijze gewaardeerd. Ook
wordt er deze avond een workwearshow georganiseerd, waarbij
de nieuwste snufjes, Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en
promotionele bedrijfskleding worden getoond.
Met het wereldwijde programma Global Professional Textile Care
(PTC) Best Practices heeft CINET een uniek podium gecreëerd voor
bedrijven. Zij kunnen aan een internationaal publiek demonstreren
waarin zij excelleren en zich naar hun markten succesvol
presenteren met nieuwe dienstverleningsconcepten, nieuwe
technieken of de combinatie van beide. In 2020 wordt het Global
Best Practices Award programma voor de derde maal georganiseerd
tijdens de Texcare International in Frankfurt. Tijdens het Laundry
Experience Event gaan Nederlandse bedrijven met elkaar de strijd
aan voor een gesponsorde nominatie voor Frankfurt 2020.

Rondleidingen Wasserij Clova

Organisatie

Op beide dagen wacht u een rondleiding door één van meest
innovatieve textielverzorgingsbedrijven vandaag de dag met
een fabriekshal voor platgoed en hal voor persoonsgebonden
kleding. Gedurende de dag kunt u in kleine groepen
kennisnemen van de modernste snufjes in reinigingsprocessen,
automatisering, toepassing van datamanagement, gebruik
van duurzame energiebronnen en professionele moderne
dienstverlening. Dit bezoek is absoluut de moeite waard!

De organisatie van dit spraakmakende event is in handen van
Vematex met medewerking van NETEX, FTN, Textielbeheer, TCT,
TKT en CINET.

Toegang
De toegang tot dit evenement is gratis. U ontvangt door de
gastvrije bijdragen van de sponsors de hele dag koffie en thee
gratis, alsmede een lunch en 3 muntjes voor andere drankjes.
Uiteraard kunt u bij de binnenkomstregistratie extra muntjes bij
de receptie verkrijgen.

Locatie

Meerwaarde

professionele textielverzorging!
Vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019
Wasserij Clova te Wommelgem, België

Wasserij Clova
Industriepark Kapelleveld
St. Jansveld 1
2160 Wommelgem, België
tel: +32 3 355 2870

Meer informatie
Voor meer informatie (incl. routebeschrijving) verwijzen wij u
naar de website van het Laundry Experience Event 2019: https://
www.laundry-experience.nl/ . Ook voor het reserveren van
hotelkamers kunt u hier terecht voor nadere informatie.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het VEMATEXsecretariaat via vematex@vematex.nl of (0031) (0)344 650 437.

nieuwsblad voor de textielverzorgingsbranche
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Workshops 14 september

Plattegrond

Laundry B.V.

nieuwsblad voor de textielverzorgingsbranche

1. Algemene ledenvergadering FTN
(alleen voor FTN-leden).
2. Automatisering: nut & noodzaak
• logistieke ketenintegratie
• ERP & ERP Plus
• Mass Customisation vanzelfsprekend.
3. Robotics in de wasserij
• 720 handdoeken vouwen per uur
• Robotica in textielverzorging; nu & in
de komende jaren
• Inzet van robots kwestie van tijd!
4. Big Data: wat heb ik eraan en hoe kan ik
morgen simpel beginnen? Showcases van
binnen en buiten de branche.
5. Online services & E-commerce; presentatie
& showcases. Wat levert het op en wat is
ervoor nodig?
6. Workshops:
• Duurzame Inzetbaarheid &
Modernisering binnen de CAO
Textielverzorging
• Kostenbesparingen linnenbeheer
& logistiek: praktijkvoorbeelden
(inzicht in de toepassing van moderne
technologie). Voor textielservice &
OPL-managers.
7. Workwearshow: de nieuwste snufjes.
8. Textiel innovatie & recycling; op weg naar
de circulaire economie. Toegevoegde
waarde van modern textiel inclusief de
invloed en bijdrage van textielrecycling.
Sluit de keten en plaats uw bedrijf in de
circulaire economie.

Bandall

T 0344 - 65 04 28
tkt@tkt-nl.com

P R O G R A M M A

Workshops 13 september

4x3m
Opslag

T 0344 65 04 31
tct@tct-nl.nl

1. Algemene ledenvergadering NETEX
(alleen voor NETEX-leden).
2. ‘Laundry on-demand’ business model:
marktverruiming & omzetgroei! Nieuwe
ontwikkelingen en showcases wereldwijd.
3. Marketing & communicatie; mega
investeringen in 2019 voor de branding
van professionele textielverzorging.
4. NETEX 100 jaar update: Doe de was de
deur uit! Resultaten en ervaringen tijdens
de eerste helft van het jaar.
5. One-stop-shopping anno 2019: van
stomerij naar slimmerij! Met tips & trucks
voor het reinigen van:
• leren schoenen en tassen
• sportschoenen
• jassen in alle vormen en maten
• tapijt
• dekbedden
• verkoop van extra (hygiëne-)artikelen.
6. Fashion & textielverzorging: hoe kijken
modemerken naar verzorging en waar
liggen kansen voor samenwerking?
7. Workshop: Kostenbesparingen
linnenbeheer & logistiek:
praktijkvoorbeelden (inzicht in de
toepassing van moderne technologie).
Voor professionele textielreiniging
(inclusief wasserettes).
8. De voordelen & een demonstratie van
moderne management & IT systemen in
professionele textielverzorging.

T 0344 65 04 37
ftn@ftn-nl.com

T 0344 65 04 37
info@vematex@vematex.nl

T 030 606 02 74
info@polymark.nl

T 0252 345 030
info@christeyns.com

T 0411 612 761
info@abslbs.com

T 0343 48 15 80
info@wspsystems.nl

T 06 55 81 08 95
info@vanbodegom.org

T 0412 40 70 90
info@vegasystems.nl

Meerwaarde professionele textielverzorging!

Nieuwe markten, nieuwe kansen!

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september is
Wommelgem hét centrum van de professionele
textielverzorging in de Benelux. Twee dagen
lang worden professionals uit de sector,
maar ook klanten/eindgebruikers en andere
stakeholders volop geïnformeerd over de laatste
marktontwikkelingen, nieuwste technieken en
innovaties en toekomstvisies.

Het E&Y rapport, samengesteld in opdracht van FTN,
geeft volop kansen voor de branche aan zowel in BtoB
als BtoC toepassingen. Thema’s zijn robotics, IT en
Big Data, duurzame inzetbaarheid en modernisering
arbeidsvoorwaarden, smart workwear en corporate
wear, innovatie in texiel & recycling, alsmede Best
Practices en hoe dit leidt tot winstgevende, duurzame
businessmodellen. Daarbij komt onder andere ‘Laundry
on Demand’ aan bod en hoe hiermee de markt verruimd
en omzet gestimuleerd kan worden. Succesvolle
voorbeelden uit andere landen zullen volop inspiratie en
stof tot nadenken geven.

Laundry Experience Event is hét platform
om kennis en informatie uit te wisselen en
ketensamenwerking, een randvoorwaarde
om met succes nieuwe businessmodellen te

ontwikkelen, maar deze ook succesvol in de
markt te zetten, te intensiveren. Dit versterkt
individuele bedrijven maar ook de sector. Alle
ins en outs worden gepresenteerd, zodat nieuwe
businessmodellen en dienstverlening praktisch
besproken worden en nieuwe doelgroepen
bereikbaar worden.
Het Laundry Experience Event 2019 krijgt een
praktische invulling met veel demonstraties van
een verscheidenheid aan leveranciers. Daarnaast
bieden workshops en presentaties veel extra
informatie!

T 085 003 02 65
info@laundryexpert.nl
Textielservice is
meerwaarde
Maatschappelijke Betekenis en
Perspectief
April 2019

T 030 608 16 46
info-bnlx@jensen-group.com

IMPORTEUR VAN IPSO INDUSTRIËLE WASAPPARATUUR

WWW.LAUNDRY.NL

T 0186 57 29 00
laundry@laundry.nl

T 010 435 85 11
walter@landuwasco.nl

T +31 0515 445544
info@lampe.nl

T 0348 431520
info@bandall.com

T 036 549 11 33
verkoop@thermopatch.nl

T 0546 57 77 74
info@bufacare.nl

T 0412 484 669
tvanbijnen@tiboss.nl

T 050 360 46 76
info@tbreinders.nl

T 0252 62 08 64
marcel.vork@kreussler.com

