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Robot Love 

Robot Love is een prikkelende expo experience over de liefde tussen mens en robot. De expositie vindt plaats in de oude Campina 
fabriek in Eindhoven waar geen voorzieningen zoals stroom en water aanwezig zijn. Event Engineers zijn al vroegtijdig benaderd 
om mee te denken over het verzorgen van internet/wifi, de beveiliging (inbraak en brandmelding) en kassasystemen.  
 
ROBOT LOVE is 6 dagen per week geopend en loopt tot en met 2 december.  
 
 

Royal FloraHolland Trade Fair 

Op de Trade Fair in Aalsmeer presenteert FloraHolland meer dan 20.000 producten en 700 stands. Event Engineers leveren internet 
en Wifi op de totale beursvloer (25.000 m2). De beurs vindt plaats in hallen die de rest van het jaar door de veiling worden gebruikt 
en waar allerlei specifieke beursvoorzieningen moeten worden aangelegd. Allemaal terwijl de veiling elke dag gewoon open is, zowel 
tijdens de opbouw als de beurs. Kortom, een project met uitdagingen waar Event Engineers zich graag op storten. 
 
Event Engineers leveren een Wifi installatie met meer dan 20 zenders, 15 glasvezelswitches en enkele kilometers utp-bekabeling. 
Uiteraard krijgen de servicemonteurs automatisch een melding op hun telefoon als er sprake is van vertraging in het netwerk of 
uitval van een component. En krijgt de klant elke dag een rapportage over het netwerk gebruik. 
 
 

Partnership Amsterdam Light Festival 

Van 29 november 2018 t/m 20 januari 2019 verlichten de speciaal voor Amsterdam Light Festival gemaakte lichtkunstwerken de 
historische binnenstad van Amsterdam. Het festival is een partnership aangegaan met Event Engineers voor gebruik van het Event 
Dashboard. Wij leveren slimme schakelaars voor alle kunstwerken zodat deze op afstand bedient en bewaakt kunnen worden. Op deze 
manier zijn storingen eerder in beeld en kunnen de monteurs beter worden aangestuurd. Dit is van groot belang, vooral omdat het 
festival 53 dagen duurt. Voor meer informatie zie amsterdamlightfestival.com. 

http://www.robotlove.nl/
https://www.amsterdamlightfestival.com/

