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Hackathons
Bij een hackathon wordt door enthousiaste programmeurs in een korte tijd, vaak 24 uur, een app of ICT-toepassing ontwikkeld en aan een jury gepresenteerd.
Event Engineers heeft ervaring met het verzorgen van netwerken voor hackathons van 20 tot 750 deelnemers. Daarbij sluiten we alle switches, kabels en
stroompunten aan en werken deze netjes af zodat de tafels er netjes uitzien.
Samen met de organisatie wordt bekeken hoeveel Wifi gebruikers er verwacht worden en hoeveel vaste aansluitingen en
stroompunten er nodig zijn. Ook wordt overlegd over het gewenste afwerkingsniveau, of er 24/24 service gewenst is en
hoe snel er moet worden opgebouwd. Kortom we doen er alles aan om uw hackathon tot een succes te maken. Ook wordt
gecontroleerd of de locatie voldoende internet (bandbreedte) heeft of dat we voor een extra verbinding moeten zorgen.
We gebruiken onze ervaring graag om mee te denken over de opzet van uw hackathon.
Neem contact op met ward@event-engineers.nl voor een vrijblijvende afspraak.

Wifi Check
Speciaal voor organisatoren van evenementen heeft Event Engineers een dienst ontwikkeld om zorgen over de Wifi weg te
nemen. Met een Wifi Check krijgt u een onafhankelijk advies in heldere taal om onnodige kosten te vermijden. Veel
voorkomende vragen als: "is de Wifi van de locatie wel voldoende?" en "heb ik dat allemaal wel nodig?" worden hierbij
beantwoord. Door het uitvoeren van een Wifi Check hoeft u zich geen zorgen te maken over de Wifi. Neem contact op voor
meer informatie.

Bezoekers informatie
Samen met de startup Flowsense hebben we bij een aantal evenementen pilots gedaan om meer informatie over de
bezoekersstromen te krijgen. Zeker als bezoekers vrij kunnen in- en uitlopen kom je met handtellers niet veel verder dan
hoeveel mensen er naar binnen zijn gelopen.
Maar met sensoren kan je zien hoeveel unieke bezoekers er zijn geweest, hoe lang die binnen zijn geweest, hoe vaak ze zijn
terug gekomen etc etc. De eerste ervaringen zijn positief, daarom gaan we het systeem de komende maanden verder
ontwikkelen. Wilt u meer weten over de bezoekersstromen bij uw evenement? Neem dan contact op met ward@event-engineers.nl over de mogelijkheden.

