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The Next Web
Sinds 2009 verzorgt Event Engineers Wifi voor The Next Web conferentie , een van de grootste internationale internet
conferenties in Amsterdam. Waar er in 2009 slechts sprake was van een zaal met 850 deelnemers is de conferentie uitgegroeid
naar 3.000 deelnemers met presentaties in 5 verschillende zalen, diverse ruimtes met exposanten en een hack-battle.
De organisatie was in 2009 blij dat ze zelf niet meer met Apple Airports hoefde rond te rennen en is sinds dien elk jaar blij
verrast over de dienstverlening van Event Engineers. Of zoals de organisatie zegt: "The whole project has grown tremendously, both in size and complexity. If you
see what effort the Event Engineers put into the project and what kind of equipment they bring, it is easy to understand that not every conference has such good
Wi-Fi. The Next Web is known for having stable Wi-Fi, thanks to the Event Engineers."

Evenementenpin 5 mei
Ieder jaar worden op 5 mei 14 Bevrijdingsfestivals georganiseerd en veel andere muziekfestivals. Evenementenpin heeft op festivals in Groningen, Wageningen,
Nijmegen en Enschede het betalingsverkeer verzorgd, inclusief alle benodigde internetverbindingen. Ondanks het stormachtige weer ’s middags hebben zich
geen storingen voorgedaan. ‘s Avonds waren alle parken en pleinen volgestroomd om 5 mei feestelijk te vieren.
Neem contact op als u op zoek bent naar een partij die de verbindingen, pinautomaten en service op lokatie levert.

Handig en duurzaam: gebruik van aggregaten meten
Zeker bij evenementen die een langere periode duren is het van belang dat aggregaten slim worden gebruikt. Door te
voorkomen dat teveel of te grote aggregaten worden ingezet kunnen kosten worden bespaard en wordt de milieubelasting
(CO2-uitstoot) verminderd. Voor een aantal festivals heeft Event Engineers hier advies over uitgebracht en brengen we in kaart
hoe aggregaten gebruikt worden.
In juni worden bij het Oerol festival verschillende oplossingen zoals clusteren van aggregaten, inkoppelen van netstroom en
gebruik van accu’s bij aggregaten toegepast en wordt bij verschillende aggregaten gemeten hoe ze worden belast. Mocht je
toevallig in de buurt zijn dan verzorgen we graag een groene rondleiding. Neem ook gerust contact op als je hier wel graag meer
over wil weten, maar in juni niet naar Terschelling kunt komen. Contactpersoon: Ward Erhart, ward@event-engineers.nl

