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Beleef het! 
 

RobotXperience, brengt innovatie tot leven 
 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze high tech belevenissen! Wij willen mensen graag op een 
verrassende en toegankelijke manier in contact brengen met de nieuwste technologieën. 

 

Technologie heeft een grote impact op de toekomst. Iedereen is dan ook ‘nieuwsgierig’ naar de 
ontwikkelingen en de interesse wordt vaak gewekt als mensen in het echt kunnen kennismaken 

met de nieuwste technologie. Het inspireert ze om op een andere manier naar de wereld te 
kijken en opnieuw na te denken over kansen. 

 

Inspireren om te innoveren, daar zetten we ons voor in! 

En dat doen we ook graag om uw evenement succesvol te maken 
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De onderstaande inzet van onze robots en technologie wordt vaak door onze klanten gevraagd: 

 

Workshops met robots en technologie 
 

Voor groepen tot ca 30 - 40 personen is een interactieve workshop ideaal. De aanwezigen doen veel 
kennis en inzicht op in een korte tijd. Gezamenlijk trekken de deelnemers met de workshopleider 
conclusies, delen inzichten en leren zo van elkaar. Door groepen klein te houden is onderling 
netwerken een bijkomend voordeel en is er ruim baan voor eigen vragen en ontwikkelingen. 

 

Aangezien we meerdere workshopleiders in huis hebben, is het mogelijk om na een keynote de groep 
op te splitsen in kleinere groepen voor interactieve workshops. Hierbij kunnen de eerder besproken 
voorbeelden direct concreet worden gemaakt.  

 

   

                                                                                                    Robot Expert zorg en wonen Tom Ederveen  
 

Populaire workshop thema’s: 
● Robots en technlogie in de zorg 
● Robots, arbeid en ethiek 
● Robots en ouderen 
● Robots en onderwijs (gastcollege) 
● Design thinking workshops 
 

Inspiratie, duiding en creactiviteit 
 
Onze workshops laten we naadloos aansluiten bij de vraagstukken en thema’s van uw organisatie. 
Indien gewenst combineren we de interactieve workshop met demonstraties van een robot en 
nieuwe technologieën. 
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Keynote: spreker en robot on stage 
 

Randall van Poelvoorde is één van onze experts op het gebied van Exponential Technology. Hij weet 
een zaal mee te krijgen met een keynote over de impact van technologie op mens, organisatie en 
maatschappij. Met veel enthousiasme en concrete, reële voorbeelden vertelt hij over mogelijkheden, 
nu en in de nabije toekomst, die robots en andere technologieën de samenleving bieden. 

 

Randall is bekend als vaste ‘Exponential Technology’ commentator (o.a. robotica, Artificial 
Intelligence) bij BNR Nieuwsradio. Daarnaast is hij als gastdocent voor deze thema’s verbonden aan 
Nyenrode Business Universiteit. Hij heeft in binnen- en buitenland keynotes rondom Exponential 
Technology verzorgd voor onder andere Rabobank, Toyota, EMC, KLM, VGZ, Bovag, Eurofiber, NN 
Group, de gemeente Breda en de provincie Gelderland. 

Exponential Technology Expert Randall van Poelvoorde 

Populaire thema’s: 
● Exponential Technology, kunstmatige intelligentie en robots 
● Robots en technologie voor zorg en welzijn 
● Robots, arbeid en ethiek  
● Uw eigen thema is in overleg 
 

Indien gewenst kunnen wij zorgen voor een robot on stage als co-host van de spreker. 
Bekijk alle sprekers op www.robotacademy.nl 

 

  

http://www.robotacademy.nl/
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Interviews en co-host 
 

Een menselijke robot is een absolute publiekstrekker bij de plenaire opening van een evenement of 
lezing. Zo kan deze bijvoorbeeld op het podium een gesprek voeren met een spreker of dagvoorzitter. 
De dialogen worden vooraf geprogrammeerd waardoor de robot ook korte speeches kan geven. 

 

Of de Pepper robot, 120 cm, nu op het podium staat en het publiek toespreekt of persoonlijk contact 
zoekt met de sprekers, ze heeft absoluut veel uitstraling en zal een goede indruk maken op iedereen. 

 

 
 

   

NAO tijdens innovatiecongres      NAO interviewt dagvoorzitter  
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Innovation Pop-Up 
 

Technologie is leuk om over bijgepraat te worden. Maar veel leuker is het nog om er echt zelf mee aan 
de slag te gaan. Onze nieuwste technologieën in de Innovation Pop-Up zorgen voor een geweldige 
ervaring, waardoor mensen geïnspireerd raken en op een nieuwe manier naar de wereld willen kijken. 
Alles wat voorheen als vanzelfsprekend werd beschouwd, zal vanaf nu ter discussie staan. 

Bij de Innovation Pop-UP bouwen wij op een centrale plek binnen uw organisatie een innovatieve stand 
waarin mensen technologie en robots kunnen ervaren. Welke van onze zintuigen worden versterkt met 
behulp van technologie. Denk aan spraak, beeld, voelen en onze intelligentie. 

 

 

 

Geef innovatie een boost 

Met de Innovation Pop-Up geeft u uw medewerkers, klanten en/of leveranciers gedurende 3 tot 5 
dagen een inspirerende boost als het gaat om de inzet van nieuwe technologie binnen uw organisatie. 
Het zorgt ervoor dat zij trends en nieuwe ontwikkelingen ervaren en daardoor beter begrijpen. 

De Pop-Up nodigt uit om kennis te maken met innovatieve technolgieën, om deze te ervaren en om 
met elkaar ideeën te genereren. Deze kunnen later in bijvoorbeeld een ‘Design Thinking sessie’ 
uitgewerkt worden naar concepten die relevant zijn voor uw bedrijf. 

De invulling van de innovatie pop-up is maatwerk. De inhoud stemmen we dan ook graag met u af in 
een persoonlijk gesprek.  
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Teamsessie in een inspirerende omgeving 
 

Kennismaken met robots (waaronder Pepper en Zora), smart assistants en kunstmatige 
intelligentie. Wij bieden in ons kantoor de mogelijkheid om dit te ervaren. Wij beschikken over een 
moderne overleg ruimte en u heeft de mogelijkheid om onze Innovation Pop-Up te bezoeken. Een 
teamsessie kan bestaan uit ongeveer 12 mensen.  

 

 
 

Programma 
Het uiteindelijke programma stellen wij in overleg met u samen. Hieronder treft u een overzicht aan 
van de onderdelen die wij bijvoorbeeld voor u kunnen verzorgen. 

 

• Een workshop naar keuze 
• Een rondleiding in onze Innovation Pop-Up met diverse robots en technologie 
• Een “design thinking” sessie voor het creëren van pilot projecten 
• Catering 
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Kracht van onze organisatie 
 

Boodschap: De boodschap van uw evenement wordt versterkt door de combinatie van de eerder 
genoemde mogelijkheden. Door moderne technologieën in te zetten tijdens uw evenement, in 
combinatie met enthousiaste experts wordt het gewenste effect maximaal. Graag denken we mee 
met uw concept en over hoe we onze robots en technologie het beste hiervoor kunnen inzetten. 

 
Samenwerking: Als organisator wilt u kunnen vertrouwen op uw partners. Goed overleg en korte lijnen 
leiden tot een goede ervaring bij uw gasten en uw medewerkers. Aangezien dit ons dagelijks werk is, 
kunt u dit met een gerust hart aan ons overlaten. 
 
Techniek op locatie: Eenmaal op een locatie aangekomen moet alles werken. Van tevoren moet ieder 
detail zijn doordacht. Wij bieden de professionaliteit en ervaring om dit te begeleiden. 

 

Hoogopgeleide robot professionals: Voor een technologie event is het belangrijk om begeleiders met 
verstand van zaken in te zetten. Wij bieden zeer ervaren, hoogopgeleide en representatieve 
medewerkers die op alle niveaus een goed gesprek kunnen voeren. 
 
Ons Team ... 
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Onze referenties 
 
We zijn er trots op dat wij o.a. deze organisaties mochten helpen om een succesvolle ervaring aan hun 
deelnemers te bieden. 
 
 

 


