Persbericht
NSTT No Dig Event 2013
Minder hinder door sleufloze technieken en toepassingen
Op 3 en 4 oktober 2013 organiseert de NSTT het No Dig Event 2013 in de Expo
Haarlemmermeer. Twee dagen geheel in het teken van sleufloze technieken voor aanleg,
onderhoud, renovatie en beheer van ondergrondse infrastructuur (leidingen).
Tijdens het NSTT No Dig Event 2013 is er voor elk wat wils. Een congres op 3 oktober met
vooraanstaande sprekers en actuele onderwerpen, maar ook een beursvloer waar alle belangrijke
marktpartijen zich op 3 en 4 oktober presenteren en waar demonstraties plaatsvinden. Wie meer
over boren of leidingrenovatie wil weten, kan gedurende beide dagen een groot aantal informatieve
workshops volgen in het Inlooptheater. Op 3 oktober vindt de uitreiking van de NSTT No Dig Award
plaats en is er een feestelijke jubileumborrel. De NSTT bestaat namelijk 25 jaar.
Toegang beurs gratis
Diverse exposanten tonen u op de beursvloer de laatste stand der techniek. De toegang voor de
beurs is gratis. Bezoekers dienen zich wel vooraf te registreren. Dit kan via www.no-digevent.nl/registreren. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. Bezoekers zijn van harte welkom
in het Inlooptheater en op de netwerkborrel tijdens de NSTT No Dig Award uitreiking op 3 oktober.
Parkeren is gratis.
NSTT No Dig Award
Tijdens het No Dig Event 2013 wordt op 3 oktober de NSTT No Dig Award 2013 uitgereikt. Deze prijs
wordt jaarlijks door een deskundige jury toegekend aan een organisatie die op bijzondere wijze heeft
bijgedragen aan de ontwikkeling en toepassing van sleufloze technieken. Informatie over de NSTT
No Dig Award vindt u op www.nstt.nl.
Congres
Toegangskaarten voor het congres kosten € 195,- (exclusief BTW). Deze prijs is inclusief een
gezellige netwerklunch in de foyer van de congreszaal en de jubileumborrel op de beursvloer tijdens
de NSTT No Dig Award uitreiking. Inschrijven is mogelijk via http://www.no-dig-event.nl/congres.
Blijf op de hoogte
U blijft op de hoogte via de website en de No Dig Event nieuwsbrief. Zie www.no-digevent.nl/nieuwsbrief.
Voor vragen kunt u mailen naar info@no-dig-event.nl

