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Waarom zou ik gaan? 

 

 
Stelt u zichzelf deze vraag? Of, stelt u deze vraag wel aan uw leidinggevende? 

 
 

De praktijk wijst uit dat deze laatste vraag vaak voor de meeste problemen zorgt.  
Hoe overtuig ik mijn baas dat het zinvol is om op deze conferentie aanwezig te zijn, niet alleen 

voor mijzelf, maar vooral ook voor mijn bedrijf. 

 
 

Op het volgende blad vindt u een voorbeeld van een brief (of memo) die in de praktijk bewezen 
heeft te werken, om “de investering” te rechtvaardigen. 

 
Doe er uw voordeel mee en zorg dat u dit mooie event kunt bijwonen. 

  



PTC/USER Benelux Event 2016 op 17 november te Eindhoven 

 
 
 
Beste <naam van uw leidinggevende>, 

 
Op donderdag 17 november van dit jaar vindt te Eindhoven het jaarlijkse PTC/USER Benelux Event 
plaats. Een gebruikersconferentie voor en door gebruikers van de PTC software zoals PTC Creo 

Parametric, PTC Creo Direct, PTC Creo Simulate, PTC Creo View, PTC Windchill, etc. 
 
Ik wil mij graag opgeven voor deze gebruikersconferentie. Het bezoeken van deze conferentie is belangrijk 
voor het efficiënt gebruiken van onze Creo- en andere PTC-software en is belangrijk voor mijn 
professionele ontwikkeling binnen het bedrijf. 
 
Door op deze conferentie aanwezig te zijn, zal ik andere PTC gebruikers ontmoeten en met hun van 

gedachten kunnen wisselen over de implementaties, verbeteringen en upgrades die zij hebben 
doorgevoerd binnen hun bedrijf omtrent het gebruik van de PTC-software.  
 
Ik zal uit de eerste hand de laatste trends omtrent Product Ontwikkeling in het algemeen en met behulp 
van PTC Software in het bijzonder kunnen vernemen. 
 

Tijdens deze conferentie is er ruim aandacht voor praktisch gebruik van de PTC software en zullen er 

presentaties en workshops worden gegeven door product managers van PTC, PTC Resellers, PTC Service 
Providers en anderen. Het volgen van deze workshops zal ertoe leiden dat het toepassen en gebruiken van 
onze PTC software in onze werksituatie sneller en beter zal gaan. 
 
Op de conferentie vinden ook gebruikers presentaties plaats. Deze presentaties kunnen zeer interessant 
zijn aangezien je een kijkje achter de schermen krijgt bij het toepassen van de software van PTC door 

gerenommeerde bedrijven. Het kan zeer leerzaam zijn om onze eigen werkwijze daarmee te vergelijken.  
 
Mede door de aanwezigheid van meerdere Product Managers van PTC, zal ik uit eerste hand vernemen in 
welke richting de software zich zal ontwikkelen en wat de gevolgen zijn voor het gebruik binnen ons 
bedrijf. Bovendien komen de nieuwste en toekomstige releases ruimschoots aan bod in de workshops. 
Hierdoor zullen we meer inzicht krijgen op verbeteringen van de software en die beter kunnen inplannen. 
 

Tevens zijn er een groot aantal exposanten aanwezig die waardevolle diensten aanbieden die kunnen 
bijdragen aan een efficiënter gebruik van onze software. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal van deze 
exposanten, interessante ideeën en oplossingen kunnen aandragen voor problemen waar wij mee 
geconfronteerd worden in ons vakgebied. 

 
Verder biedt deze conferentie ook de mogelijkheid om gratis korte Hands On trainingen te volgen. 

 
Door op de conferentie aanwezig te zijn, verwacht ik een voordeel te behalen in het sneller leren omgaan 
met de PTC Software en zodoende tijd en geld te besparen voor ons bedrijf. De gebruikersconferentie is 
de enige mogelijkheid in de Benelux om op dit niveau, de kennis op te doen die we nodig hebben. 
 
De kosten voor het bijwonen van dit event zijn niet hoog en duurt de gehele dag. Ik denk dat de kosten 
en de tijd een goede investering zijn in het optimaal benutten van de mogelijkheden van onze PTC-

software. 
 
Mocht u meer willen weten over de gebruikersdag, dan kunt u een bezoek brengen aan de website van de 

gebruikersgroep op: www.PTCUSER.nl 
 
Ik hoop u hiermee overtuigd te hebben van het feit dat mijn bezoek aan deze conferentie nuttig is en van 

belang is voor mijzelf en voor ons bedrijf. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
<uw naam> 

http://www.ptcuser.nl/

