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Waarom  
Work Smarter?
Hoe het allemaal begon.
 
Heel wat mensen zitten met vragen omtrent digitalisatie 
en klantgerichtheid. Dat ontdekten we al snel na de 
oprichting van Teamleader en daarom organiseerden we 
in 2014, slechts twee jaar na de lancering van de software, 
al een eerste succesvol evenement rond klantgericht 
ondernemen.

Het viel ons op dat ondernemers nog voor heel wat 
andere uitdagingen staan: sales, marketing, administratie, 
organisatie,... . Hoe pak je die aan vanuit een digitaal 
perspectief? Met onze work management software helpen 
we kmo’s al sneller en efficiënter werken, maar we willen 
méér bieden dan een tool. Daarom organiseerden we in 
2016 een eerste editie van Work Smarter. 

Vijf edities later hebben we meer dan 3500 bezoekers 
geïnspireerd, vonden er meer dan 500 netwerkmeetings 
plaats en creëerden we telkens meer dan 25 betrokken 
partnerships. 

Wat is Work Smarter.
 
Tijdens Work Smarter willen we onze kennis delen door 
interne experten en sprekers met een sterk verhaal aan het 
woord te laten. Daarnaast is dit ook het ideale moment om 
wat meer te vertellen over ons product, de nieuwe features 
en integraties voor te stellen.

Slimmer werken, dat doe je niet alleen. In 2021 telde 
Work Smarter meer dan 600 bezoekers (ondanks de 
uitdagende omstandigheden), en in 2019 namen er zelfs 
900 bezoekers deel. Dat is ons minimaal doel voor deze 
editie. Work Smarter is dus de ideale gelegenheid om 
nieuwe contacten te leggen en volop gebruik te maken van 
onze verschillende netwerkmomenten. 100% volgens de 
geldende corona-maatregelen, dat spreekt voor zich.

Was je er de vorige jaren al bij? 

• Zoals elk jaar zetten we in op een sterk 
inhoudelijk verhaal. We willen in de eerste 
plaats waarde leveren en de hoogste kwaliteit 
garanderen. 

• Naast bijzonder interessante sprekers tijdens 
de keynotesessies, gaan we nog dieper in 
op bepaalde thema’s tijdens de interactieve 
break-outs. 

•  Ook zetten we in op kwalitatieve netwerk-
momenten tussen de bezoekers en de 
partners. 

•  Tot slot organiseren we dit hele evenement 
coronaveilig. Met uiterste waakzaamheid 
omtrent ieders veiligheid, zodat social 
distancing niet hoeft.
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Naast de algemene keynotes vind je verschillende break-out sessies in het programma terug, waarbij deelnemers zelf 
een thema kiezen.

De partnerstanden zijn doorlopend open gedurende de keynotes en break-out sessies én zullen dit jaar een 
centrale plaats hebben op het event. Bovendien gaan pauzes en netwerkmomenten door in dezelfde ruimte als de 
partnerstanden. We leggen momenteel de laatste hand aan het programma. Onderstaande is onder voorbehoud:

Programma  
2022.

Welkom + ontbijt

Pauze

Netwerk & maak een praatje met de medewerkers van Customer Success

Welkomstwoord

Lunch

KEYNOTE 1

KEYNOTE 3

KEYNOTE 4

KEYNOTE 2

Break-out sessie 1

Break-out sessie 2

Break-out sessie 3

Break-out sessie 4

09u00

11u00

14u45

10u00

12u00

15u15

10u10

13u15

16u10

10u35

13u45

14u15

16u35

Agency Life stage

Agency Life stage

Agency Life stage

Agency Life stage

Growth stage

Growth stage

Growth stage

Growth stage

Work Management
 stage

Work Management
 stage

Work Management
 stage

Work Management
 stage



Standhouder 
worden?
Wil je graag een standruimte reserveren op Work Smarter? We bieden onze 
partners graag de keuze tussen verschillende formules. Bij elke formule 
voorzien we een beperkt aantal partners, dus snel zijn is de boodschap.

Dit jaar geven we jullie een dubbele oppervlakte om in te 
vullen als netwerkruimte voor de meetings die jullie 
plannen, dit voor dezelfde prijs. De standruimte kan 
dus 100% gebruikt worden voor het promoten van jullie 
producten/diensten.

Na het event heb je verschillende opties: 

• Je bewaart je stand bij onze Belgische partner Wandman voor € 150 per jaar.  
Als je 4 events met hen organiseert, vervalt deze vergoeding.

• Je bewaart je stand bij Wandman en kan hem later ophalen op een vooraf vastgelegde datum.
• Je bewaart je stand niet en hebt hem niet meer nodig.

Praktische informatie

Datum:  23 juni 2022

Locatie:  ‘t Kuike, Familie van   
 Rysselberghedreef 2,  
 9000 Gent
 
Openingsuren:  09u00 - 18u00
 
Opbouw:  22 juni 2022 (vanaf 16u)
 
Afbraak:  23 juni 2022  (vanaf 19u)

JOUW  
DESIGN

JOUW  
DESIGN

Gold: 4 X 4 M                                 Silver: 3 X 3 M                              Bronze: 2 X 2 M                        Start-up: 1 X 1 M

JOUW  
DESIGN

JOUW  
DESIGN

In elke prijsformule zijn de stand zelf, bedrukte wanden, 
spots en stopcontact inbegrepen. Als je al een bedrukte 
wand van onze partner Wandman bezit, krijg je een korting 
van € 95,00 per meter.
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Overzicht.
WORK SMARTER-FORMULES

Gratis toegangstickets (via kortingscodes)

Korting op extra tickets

Mogelijkheid om partner stand zelf te designen3

Wifi voor standhouders

Vermelding op Work Smarter-website

Logo wordt opgenomen in Work Smarter-mailings

Vermelding in nieuwsbrief

Vermelding op sociale media4

Logo afgebeeld op schermen tijdens de keynotes

Mogelijkheid om promovideo (max. 30 sec.)  

te tonen tijdens beursgedeelte

Mogelijkheid om in overleg een actie tijdens het 

evenement te organiseren (in overleg)

Parking tickets  

(ondergrondse parking Sint-Pietersplein)

Gold

10 6 3 2

20% 15% 10% 5%

4 x 4 m 3 x 3 m 2 x 2 m 1 x 1 m

4 3 2 1

€ 9000 

Silver

€ 5000

Bronze

€ 3000

Start-up1

€ 1500

1 Enkel beschikbaar voor start-ups: minder dan vijf jaar oud en nog geen drie investeringsrondes hebben doorlopen.
2 Wil je een koffiestand sponsoren? Een afterwork drink meebrengen? Eigen ideeën horen we graag! Let op: enige kosten  
 verbonden aan dergelijke bijkomende, specifieke acties worden volledig gedragen door de sponsor.

2 Richtlijnen voor de stand: je ontvangt een designtemplate voor je stand, dat design moet afgeleverd worden voor  
 03/06/2022. Als je deze deadline overschrijdt, kunnen we geen correcte partner return garanderen. Roll-up banners  
 meebrengen is niet toegestaan. De stand kan je ook na het evenement hergebruiken.

4 Gold sponsors krijgen een social post met een link naar een zelfgekozen stuk content. Hiervoor ontvangen we graag  
 uitgebreide content zoals artikels, infographics of nieuwsberichten (gelieve de gewenste content te bezorgen voor  
 01/05/2022).

5 Silver partners worden vermeld in een door Teamleader opgesteld bericht met een link naar de Work Smarter-website.
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Factory - zwart
€ 7,00 (excl. BTW)

Hay - hout zwart 
€13,00 (excl. BTW)

Barstoelen

Open Cube 50 - zwart /eik  
€ 30,00 (excl. BTW)

Open Cube 160 - zwart /eik 
€ 50,00 (excl. BTW)

Open Cube 70 - zwart /eik 
€ 35,00 (excl. BTW)

Salontafel frame 50- zwart /eik
€ 19,00 (excl. BTW)

Zitbalk Kahana Large
€ 21,00 (excl. BTW)

Vida transparant
€ 9,00 (excl. BTW)

Catalogus.
In elke prijsformule zijn de stand zelf, bedrukte wanden, spots en stopcontact inbegrepen.
Andere zaken kan je bijbestellen (voor 03/06/2022) of zelf op voorhand meebrengen
tijdens de opbouw.

Statafels

Lounge
Zitbalk Kahana small

€ 8,00 (excl. BTW)
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Eerdere
edities.
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Dit document dient louter ter informatie.

Interesse of vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Contacteer onze partnerverantwoordelijken voor vragen  

over partnerships, standen, de verschillende formules en  

praktische informatie via partners@worksmarter.eu .

Andere vragen over de organisatie van het evenement?  

Hiervoor kan je steeds terecht bij worksmarter@teamleader.eu 

of op onze vernieuwde website: www.worksmarter.be

Contact.

mailto:partners%40worksmarter.eu?subject=Work%20Smarter%202022
mailto:worksmarter%40teamleader.eu?subject=Work%20Smarter%202022
http://www.worksmarter.be

