Persbericht
Footwear Health Tech Conference & Future Footwear Materials Conference
19 en 20 April
SLEM Waalwijk, Nederland
Waalwijk – Op 19 en 20 april, organiseert SLEM Waalwijk twee schoen gerelateerde conferenties,
de Footwear Health Tech Conferentie & The Future Footwear Materials Conferentie.
Op 19 april richt SLEM’s Footwear Health Tech conferentie zich op draagbare technologie en haar
implementatie in schoeisel. Deskundigen van onder anderen: SLEM, Gait Up, Axon Lawyers, Mighty
Styley, iShüu Technologies en Fontys University nemen de deelnemers mee in de volgende
onderwerpen: nieuwe manieren van controle en verbetering van de gezondheid, bewegingssensoren,
slimme inlegzolen, interactieve schoenen etc. Het zal een inspirerende, innovatieve dag worden voor
een uiteenlopend publiek, van schoenprofessionals, orthopedisch schoenmakers, podologen, tot
zorgverzekeraars en beleggers.
Op 20 april presenteren tijdens de Future Footwear Materials conferentie bekende sprekers van onder
anderen: SLEM, Loughborough University, Mesh-works, KASK, Fruit Leather Rotterdam and
Trandsmare verschillende projecten. Zij gaan in op: het vinden van duurzame bronnen, de circulaire
economie, bioprinting, slim textiel, nieuwe manieren van leer productie/behandelin. Dit levert nieuwe
inzichten en ervaringen op over de toekomst van de sector voor schoenprofessionals, CSR managers,
materiaal onderzoekers, ontwerpers, orthopedisch schoenmakers, podologen, zorgverzekeraars en
investeerders.
Voor meer informatie over de conferenties, nodigen we u uit om de volgende website te bezoeken:
http://www.footwearhealthtech.eu/
http://www.futurefootwearmaterials.eu/

Over Jakajima
Jakajima is de matchmaker voor vernieuwers in de High Tech industrie, variërend van 3D printen, the
internet of things, drones tot Health Tech. Zij organiseren activiteiten die innovators vanuit
verschillende waardeketen en beroepen met elkaar verbinden. Daarbij streven zij naar het creëren van
nieuwe samenwerkingsverbanden, producten en/of diensten.

www.jakajima.eu
Over SLEM
SLEM doet constant research naar relevante innovatie voor de schoen- en lederindustrie. Deze research
wordt gebruikt om advies op maat te geven aan bedrijven middels consulting en gepresenteerd tijdens
conferenties. Daarnaast wordt deze info constant verwerkt in het curriculum voor de internationale
Master opleiding voor Footwear Innovation die SLEM twee maal per jaar verzorgt. Met alle activiteiten
op zich wordt kennis gegenereerd die weer aan alle partijen ten goede komt en mensen en ideeën aan
elkaar verbindt.
www.slem.nl
Noot voor de redactie
De organisatoren heten de media van harte welkom. Geaccrediteerde journalisten kunnen deze
conferenties kosteloos bijwonen. Wij helpen u graag met het regelen van interviews met de sprekers.
Persaccreditatie moet worden geregeld voorafgaand aan de conferenties.
Voor registratie en een gratis media-pass, neem contact op met
via l.renkema@jakajima.eu of tijdens Europese kantooruren op tel: +31 620008576.
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