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iTanks wil verbinden en vernieuwen. Daarvoor brengen wij onze partners en het 
netwerk graag bijeen om te inspireren, discussiëren, proberen en te innoveren! In 
2019 zijn de onderwerpen van Live! En Innovatiecheck events veelal gekoppeld aan 
de overkoepelende thema’s Digitalisering, Arbeid, Innovatie en Tools & Technology.  
 

iTanks Pitch Ontbijt 
Een vaste waarde in de iTanks formule is het Pitch Ontbijt. Tussen 07:30 en 09:30 uur ontmoeten 
vakgenoten uit de hele industriële waardeketen elkaar voor een ontbijt, netwerkonderhoud en 
inspirerende pitches over nieuwe producten, diensten en ontwikkelingen. Gratis toegankelijk.  

Details en registreren : Bezoek itanks.eu/events 
Zelf pitchen?   : Bezoek itanks.eu/pitch-your-pitch-2019  

  

 

 

 

Beurs Offshore Energy | 8 & 9 oktober 2019 | RAI Amsterdam 

Offshore Energy Exhibition and Conference (OEEC) verbindt met ruim 550 exposanten en zo’n 
12.000 bezoekers veel internationale netwerken van professionals rond de sectoren olie & gas, 
offshore wind en offshore energie. En iTanks is daar bij! Ook op deze beurs organiseren we een 
iTanks Movie Theatre waar we onze partners en hun innovaties en diensten ‘in the picture’ 
kunnen zetten. 
 
Is jouw bedrijf iTanks partner en hebben jullie interesse om deel te nemen? Mail kyra@itanks.eu.  

28-08-19 Pitch ontbijt Noord 17-10-19 Pitch ontbijt Rotterdam
12-09-19 Pitch ontbijt Amsterdam 30-10-19 Pitch ontbijt Noord
19-09-19 Pitch ontbijt Rotterdam 14-11-19 Pitch ontbijt Amsterdam
26-09-19 Pitch Ontbijt Noord 20-11-19 Pitch Ontbijt Drachten
03-10-19 Pitch ontbijt Antwerpen 21-11-19 Pitch ontbijt Rotterdam

SPECIALS
06-09-19 World Port Business & Innovation Breakfast
07-11-19 Special Pitch ontbijt Twente
12-12-19 Pitch ontbijt ZH Innovation Challenge
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iTanks Live! 
Bij iTanks Live! behandelen we actuele onderwerpen met experts, stakeholders en betrokken 
partners. Soms als discussie, soms als workshop, de vorm staat niet vast. Wel staat vast dat we 
onze partners met een iTanks Live! willen inspireren en informeren. Gratis voor partners.   

Details en registreren : Bezoek itanks.eu/events  

  

 

iTanks Live komt tot stand met hulp van de Provincie Zuid-Holland. 

 
iTanks Innovatiecheck 
Een iTanks Innovatiecheck zorgt voor hands-on ervaring met nieuwe producten en diensten. 
Partners uit ons netwerk stemmen hun noviteiten af met het iTanks netwerk. Dat kan bedoeld 
zijn als sparringsessie bij productontwikkeling, als tastbare update van een nieuw product of als 
thematische demosessie.  

Heb je een relevant product voor een Innovatiecheck? Mail contact@itanks.eu.  

Details en registreren : Bezoek itanks.eu/events   

  

 

iTanks Innovatiecheck komt tot stand met hulp van de Provincie Zuid-Holland. 

 

20-09-19 Innovatiecheck Rotterdam IoT Cafe Infrastructuur
24-09-19 Innovatiecheck Rotterdam Arbeid en aanwas
01-10-19 Innovatiecheck Rotterdam Corrosie onder Isolatie Update
04-10-19 Innovatiecheck Rotterdam IoT Cafe Energietransitie
30-10-19 Innovatiecheck Noord Startup Podium
05-11-19 Innovatiecheck Moerdijk Selectietools afsluiters
26-11-19 Innovatiecheck Rotterdam Update 4.0 

28-08-19 Live! Noord Krachtige coalities voor contractors
10-09-19 Live! Rotterdam Van product naar een meer servicegerichte organisatie
25-09-19 Live! Rotterdam Ontwikkel mee met jouw organisatie
26-09-19 Live! Noord (Water)stof tot nadenken
29-10-19 Live! Rotterdam Update iChallenge
12-11-19 Live! Rotterdam Hoe word je een innovatiemanager?
14-11-19 Live! Amsterdam Krachtige coalities voor contractors


