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In april bestaat DO-IT 
25 jaar. Dat gaan we 
vieren!
In 1994 begonnen wij als automatiseringsbedrijf, maar 

inmiddels zijn we véél meer dan dat. Tijdens ons feest 

laten wij graag zien wat wij tegenwoordig allemaal doen, 

zowel voor het bedrijfsleven als voor de scholenmarkt. 

Zo laten gerenommeerde merken als Epson en CTOUCH 

bijvoorbeeld zien hoe de toekomst van audiovisuele 

middelen of printing er uit komt te zien, presenteren wij 

diverse cloudoplossingen en kijken we naar de 

toepassingen van Business Intelligence. Laat je 

bedienen door innovatieve robots en ontdek hoe wij 

programmeren en coderen spelenderwijs aan kinderen 

leren.

Dit en nog veel meer laten wij tijdens een 

informatiemarkt en in diverse inspiratiesessies zien op 

ons feest. Kom jij ook? WWW.DOIT.EU/25

5 april 

14:00 - 19:00 

Van der Valk, Duiven 

Unieke DO-IT band

Informatiemarkt

Diverse 
inspiratiesessies

Exclusieve acties



Epson is wereldwijd toonaangevend op het gebied van 

technologie en toegewijd om mensen, dingen en informatie met 

elkaar te verbinden door middel van efficiënte en compacte 

precisietechnologie. Het productaanbod van Epson loopt uiteen 

van inkjetprinters en digitale printsystemen tot 3LCD-projectoren, horloges, smart glasses, 

sensorsystemen en industriële robots. Epson streeft naar het bevorderen van innovaties en het 

overtreffen van de verwachtingen van onze klanten op het gebied van inkjet, visuele communicatie, 

wearables en robotica. De Epson-groep, geleid door het in Japan gevestigde Seiko Epson 

Corporation, telt wereldwijd meer dan 76.000 werknemers in 87 bedrijven en is trots op zijn 

bijdrage aan de gemeenschappen waarin de groep actief is en zijn voortdurende inspanningen om 

de milieu-impact te beperken.

Epson zal diverse inspiratiesessies verzorgen over printing en projectie. Op het gebied van printing 

heeft Epson het innovatieve en bijzonder milieubewuste Print365 in het leven geroepen. 

All-you-can-print voor een vast bedrag per maand. Hierdoor heb je geen omkijken meer naar jouw 

printer: alle materialen worden automatisch naar je toegezonden zodra deze op dreigen te raken… 

Je moet alleen zelf nog even het papier halen! 

Daarnaast laat Epson de nieuwe lijn laser projectoren zien. Deze uiterst geavanceerde projectoren 

passen in iedere vergaderzaal, klaslokaal of auditorium. Betaalbaar en haarscherp, zowel op afstand 

als van heel dichtbij - ontdek de mogelijkheden!

Inspiratiesessie



Graag nemen we jou mee in onze frisse visie op de technologie van grootformaat touch displays. 

Deze missie gaan wij aan met een geweldig team van touchscreen liefhebbers. En fantastische 

producten die aan al jouw wensen voldoen. Als een snufje inspiratie met een vleugje technologie 

wordt gecombineerd, is alles mogelijk!

Inspiratiesessie

Sinds onze eerste ontmoeting met de iPhone in 2007 is de 

wereld verslaafd aan touch displays. Intuïtief. Eenvoudig. 

Effectief. Zeer effectief. In professionele omgevingen en 

klaslokalen zorgen touchscreens voor een levendige 

samenwerking en een prettige betrokkenheid. Kun jij een wereld voorstellen zonder touchscreens?

Bij CTOUCH kunnen we dat zeker niet! Wij zijn gek op dynamische, innovatieve grootformaat touch 

displays. Zo bieden we jou de beste interactieve whiteboard-ervaring (en de software en hardware 

die je nodig hebt om die te bereiken). Bij CTOUCH willen we interactiviteit, productiviteit en 

betrokkenheid tijdens vergaderingen en in klaslokalen stimuleren. We kijken verder dan het nu en 

leveren geraffineerde en toekomstgerichte kwaliteitsproducten. 



SmartMetals is een van de toonaangevende internationale 

leveranciers van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve 

audiovisuele montageoplossingen. Ons complete product 

assortiment bestaat uit vaste en mobiele montage oplossingen, 

gemotoriseerde en handmatig in hoogte verstelbaar. Of 

oplossingen met een vaste hoogte voor projectoren, 

flat/touchscreens en (interactive) whiteboards. Naast standaard oplossingen worden er ook 

maatwerkoplossingen in-house door onze R&D afdeling ontwikkeld. Moveyourscreen.com is 

SmartMetals nieuwste merk in hoogte verstelbare mounts en trolleys voor touchscreens. 

De focus bij de MYSC serie liften ligt op maximale verstelbaarheid en veiligheid voor de 

wereldwijde educatieve & zakelijke markt.

Wie zegt dat een Whiteboard rechttoe rechtaan moet zijn? 

Chameleon Writing combineert de functionaliteit van een 

Whiteboard met stijlvol interieurdesign. Smit Visual beschikt als 

eerste en enige Nederlandse producent over de techniek om 

whiteboard panelen zonder frame te vervaardigen. Dit geeft ons de mogelijkheid om letterlijk elke 

gewenste vorm uit een whiteboard te snijden. En nog belangrijker: het geeft je de eindeloze 

creatieve vrijheid het ontwerp aan te passen aan jouw eigen visie op interieur.



Bij Doit Online Media gebruiken we onze vakkennis en creativiteit 

om het web mooier, beter en toegankelijker te maken. Wij maken 

je bedrijf online zichtbaar, vindbaar en herkenbaar voor je 

doelgroep. Samen met jou. 

Wij geloven dat niet álles al een keer is bedacht. Dat alleen de 

beste ideeën het verschil maken. In de kracht van techniek, 

maar nog nét iets meer in onze eigen kracht. In functionele designs die met onze creativiteit tot 

leven komen. Kortom, wij geloven in onszelf. Én we geloven dat we, door altijd een stap vooruit 

te denken, jou online verder kunnen helpen. Wil je zien hoe wij dat doen? Kom kijken bij 

onze inspiratiesessie!

Vorig jaar vierde VO-Digitaal het tien jarige 

bestaan en al bijna even lang bestaat de 

samenwerking met DO-IT. VO-Digitaal ontwikkelt 

twee digitale, innovatieve en interactieve 

lesmethodes voor het voortgezet onderwijs: BeatsNbits (muziek) en Tijd voor Geschiedenis. 

Inmiddels werken bijna 85.000 scholieren op ruim 180 middelbare scholen met deze 

vooruitstrevende digitale lesmethodes boordevol interactiviteit, differentiatiemogelijkheden en 

Learning Analytics.



IRIS Connect is een krachtig professionaliseringsplatform voor 

jouw personeel. Door reflectie en effectieve feedback leren 

mensen zichzelf kennen. Hierdoor ontstaat een kwaliteitscultuur 

binnen jouw school of bedrijf waarin personeel zich durft, kan en 

wil ontwikkelen. 

Benieuwd hoe? Kom kijken bij de inspiratiesessie!

Spelenderwijs leren kinderen programmeren, dat is het 

motto van B-Bot.nl. Wij verkopen diverse educatieve 

robots in onze webshop, waarvan ons vriendelijke bijtje 

Bee-Bot de meest bekende is. 

Wij maken zelf lesmaterialen en geven workshops door 

heel het land heen. Bij ons kun je voor de hele leerlijn 

terecht: van het indrukken van een paar 

pijltjes-knoppen tot aan het uiteindelijke 

programmeren via programma’s als Scratch & Blockly. 

Benieuwd hoe? 

Ervaar tijdens onze inspiratiesessie hoe wij dit doen!
STRATEGIC PARTNER



De robotconsultants en specialisten van 

SmartRobot.Solutions willen graag klantbehoeften 

invullen met goed doordachte robot totaaloplossingen 

die bijdragen aan jouw bedrijfsresultaat. Tijdens ons 

feest zullen de robots van SmartRobot.Solutions 

zorgen voor een unieke ervaring. We showen de 

modernste en innovatiefste robots die in branches als 

de zorg, het onderwijs en de retail al veel ingezet 

worden. Kom langs om te dansen met een cyborg, laat 

je de weg wijzen door de humanoid robot Cruzr, speel 

spelletjes met Pepper en Noa of vraag de serveerrobot 

om een bitterbal!

VoIP (Voice over Internet Protocol) is dé 

oplossing voor bellen over internet en is 

beschikbaar in verschillende varianten. Samen 

met DO-IT zoeken wij naar de oplossing voor 

jouw persoonlijke situatie. Welke variant je 

ook kiest, je bent altijd verzekerd van een betrouwbaar netwerk en hoge service tegen zeer 

voordelige tarieven. Onze oplossingen zijn volledig schaalbaar. Of je nu één telefoonnummer nodig 

hebt of honderd, alles is mogelijk! VoIP is er voor iedereen: van particulier en eenmanszaak tot MKB 

en grote organisaties. Onze oplossingen werken over ADSL, kabel en glasvezel en zijn gemakkelijk 

op maat te maken. Kom kijken op onze stand, dan vertellen we je er alles over. 

MUST
SEE !



ZIEN WIJ 
JOU OP 
5 APRIL BIJ 
VAN DER 
VALK IN 
DUIVEN?



Dagprogramma

Op vrijdag 5 april ben je van harte 

welkom: om 14:00 uur openen wij de 

deuren en tot en met 18:00 uur is 

onze informatiemarkt met diverse 

mooie stands te bezoeken. 

We sluiten de dag feestelijk af met 

een borrel. Je bent op ieder moment 

welkom. Gedurende de dag zijn er 

op diverse stands leuke prijzen te 

winnen en organiseren wij exclusieve 

acties. Daarnaast organiseren wij in 

samenwerking met onze partners 

diverse inspiratiesessies waar je vrij 

aan kunt deelnemen. 

Meld je aan via:

14:00 – 18:00

Informatiemarkt 

Locatie: Van der Valk (Duiven)

14.00
Deuren open

14:30 – 15:00
Inspiratiesessie #1

15:30 – 16:00
Inspiratiesessie #2

16:30 – 17:00
Inspiratiesessie #3

18:00 – 19:00
(Netwerk)borrel

17:30 – 18:00
Inspiratiesessie #4

5

WWW.DOIT.EU/25



Tot 5 april! 
Meld je aan via:

DO-IT – www.doit.eu – 0316 – 29 41 11 – Bieslook 2e, 6942 SG Didam

WWW.DOIT.EU/25


