

Thuis in de
toekomst
5 en 6 oktober 2018
Aachen
Hoe zullen wij in 2025 werken, wonen, winkelen,
communiceren, produceren, gezond leven, leren en
ons verplaatsen?
Antwoorden op geeft Aachen 2025 op een
nieuwe manier.

Doe mee!
www.aachen2025.de

Aachen 2025

Thuis in de toekomst
De wereld verandert. Digitale processen en technologieën nemen meer
plaats in. Er ontstaan
steeds sneller nieuwe dingen die ons
leven beïnvloeden
en veranderen.
Bij deze nieuwe dingen zijn er ook kansen. Hoe kan zich b.v.
het dagelijkse leven van scholieren en ouderen mensen verbeteren? Hoe geven wij vorm aan onze mobiliteit? En hoe
gaat ons huis in de toekomst eruitzien?
Aachen 2025 presenteert de technologiën die onze toekomst
veranderen. Op 5 en 6 oktober 2018 laat Aachen 2025 op de
Katschhof in Aken –centraal in het hart van de stad- ons nieuw thuis van de toekomst zien.
In de verschillende ‚kamers‘ kunt u op een nieuwe manier
2 dagen lang de toekomst ervaren en begrijpen. Door de
kamers kunnen de bezoekers een concreet kijkje naar de toekomst nemen: Rondom werken, productie, wonen/energie,
leren/onderwijs/cultuur, communicatie, mobiliteit, gezondheid en winkelen/betalen.



Aachen 2025 is door Akenaars voor iedereen gemaakt die haar
of zijn toekomst actief mee wilt creëren. U kunt meedoen als
spreker, deelnemer of exposant.

U kunt met ons twitteren, Aachen 2025 liken
op Facebook, of direct meedoen!
Aachen 2025 staat open voor u.

Aachen 2025

Marktplaats, Kick-offParty, discussieforum
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Aachen 2025 is een ideaal platform voor nieuwe producten,
prestaties en merken. Een unieke mogelijkheid om alle doelgroepen te bereiken en met hen in dialoog te gaan.
Over de deelnemers en exposanten wordt veel gesproken en
geschreven – voor, tijdens en na d5 en 6 oktober 2018.

17.000 bezoekers bezochten het eerste evenement 2016, regionale en nationale media en ook op sociale netwerken krijgt
Aachen 2025 tot heden veel weerklank.
Aachen 2025 is expositie, podium, discussieforum –
Aachen 2025 is de Kick-off-party voor het digitale tijdperk.
Aachen 2025 brengt iedereen samen op dezelfde plek: Van de
kleuter tot de senior, van de student tot de hoogleraar – van
mens tot mens.
Doe mee!
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Aachen 2025

Platform voor de
branches van de toekomst
Veel mensen, bedrijven, startups en gerenommeerde onderzoekinstellingen werken aan en met digitale technologieën.
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Voor hun allemaal is Aachen 2025 een uniek platform, om zichzelf en hun werk, doelen en visies te presenteren, het potentie-



el van de technologie van onze regio naar buiten te dragen en
met de burger in dialoog te treden.

Aachen 2025 biedt voor de exposanten en sponsors een sterke aanwezigheid met meer dan e
20.000 te verwachten bezoekers. Al vanaf 500 €
kunt u exposant worden. Vanaf 7.500 € brengt u
als partner uw ideeën actief in bij Aachen 2025 in.
www.aachen2025.de/ausstellersponsoren
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Wie zijn „Wij“?
Initiator van Aachen 2025 is
REGINA e.V., een onafhankelijk
netwerk van de informatie- en
communicatiebranche in de regio Aken. De TEMA Technologie
Marketing AG uit Aken managet
Aachen 2025.
Het idee en het concept van
Aachen 2025 maken mensen
enthousiast, zowel persoonlijkheden uit de economie, de wetenschap, de kerkelijke wereld,
de cultuur, de politiek en ook van stichtingen en andere
instellingen. Zij samen zijn de ‚makers‘ van Aachen 2025
en dragen hun deel op een veelzijdige manieren bij.
Aachen 2025 is een ‚Grass root‘-beweging, geïnitieerd en
voortgedreven door meer dan 150 geëngageerde mensen uit de regio, waaronder ook Nederland en België. Zij
allemaal staan achter Aachen 2025 en creëren samen het
volgende evenement.



Ondersteund wordt Aachen 2025 door veel bekende persoonlijkheden zoals de burgermeester van Aken Marcel
Philipp, Städteregionsrat Helmut Etschenberg, de rektor
van de RWTH en de FH Aachen, Prof. Ernst Schmachtenberg en Prof. Marcus Baumann, zoals Michael F. Bayer,
Hauptgeschäftsführer van de IHK Aachen en door vele
andere .
Alle Aachen 2025-supporters kunt u vinden
op www.aachen2025.de/unterstuetzer

Doe mee, draag bij
en maak deel uit
van Aachen 2025.
Spreek ons aan. We verheugen ons daarop.
Het organisatieteam
www.twitter.com/Aachen2025
www.facebook.com/aachen2025
www.xing.com/events/aachen-2025-1615418
REGINA e. V.
Ahornstraße 55, Gebäude E3, 52074 Aachen
Telefon +49 241 80 21199, Fax +49 241 80 6 94565
E-Mail regina@rwth-aachen.de, www.regina.rwth-aachen.de



TEMA Technologie Marketing AG
Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen
Telefon +49 241 88970-0, Fax +49 241 88970-999
E-Mail aachen2025@tema.de, www.tema.de

+49 241 88970-0
aachen2025@tema.de
www.aachen2025.de
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De initiatiefnemers

