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Beste klant,
Wij nodigen u en uw medewerkers van harte uit op onze Frigro Zomerhappening die doorgaat
op vrijdag 8 juni.
Om 16u starten we met een Mini-Bootcamp omtrent natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 en
R290. U krijgt in een korte tijd een goed inzicht van wat u te wachten staat, hoe hierop in te
spelen en vooral: waarop te letten bij toekomstige projecten. Een must voor iedereen die up-todate wil blijven met de nieuwste technieken.
Daarna worden onze terreinen omgetoverd in een Franse Zomermarkt, inclusief
petanquevelden. Maar liefst 20 van onze partners stellen er u hun nieuwste producten voor,
uiteraard met een focus op natuurlijke koelmiddelen.
Een zomermarkt is niets zonder een glaasje wijn en lekker eten. Daarom kunt u tussen alle
producten ook diverse specialiteiten proeven, we hebben voor elk wat wils.
... Gedurende het evenement onthullen we ook nog een exclusieve nieuwigheid ...
Ontdek het volledige programma op de ommezijde. Om alles vlot te laten verlopen dient u zich
op voorhand in te schrijven, dit kunt u makkelijk online doen.
Wij kijken er naar uit om u en uw team te mogen verwelkomen!
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BOOTCAMP
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Frigro Zomerhappening: 8 juni 2018
PROGRAMMA
•1
 5u30 - Ontvangst deelnemers Mini-Bootcamp (tot 16u00)
Onthaal van de deelnemers van de Mini-Bootcamp.
•1
 6u00 - Mini Bootcamp natuurlijke koelmiddelen (tot 17u00)
We hebben al 10 succesvolle CO2 bootcamp edities achter de rug. De vragen die daar bij de
deelnemers naar voor komen hebben we voor u gebundeld.
Tijdens dit Mini-Bootcamp geven we u een overzicht van wat er momenteel leeft op de
koeltechnische markt, met focus op CO2 en R290 (propaan), en hoe u hierop kan inspelen. Dit is
dé ideale voorbereiding als u klaar wilt zijn voor de koelmiddelen van de toekomst!
•1
 7u00 - Frigro Zomermarkt
Onze terreinen worden tot in de kleinste details omgetoverd tot een zomers marktplein.
Kom langs en ontdek de vele standen van diverse leveranciers. Zij stellen u met plezier de
allernieuwste snufjes op de markt voor. Waan u al even op reis en haal uw petanquekunsten
van onder het stof: neem deel aan het Frigro Petanquetournooi.
Tijdens de zomermarkt onthullen we voor u ook nog een exclusieve nieuwigheid...
•1
 9u00 - Catering
Geniet van verschillende specialiteiten die ter plaatse worden bereid.
Om praktische redenen is inschrijven voor dit evenement verplicht.
U kunt dit doen via het online inschrijvingsformulier op onze website.

INSCHRIJVEN VIA:

www.frigro.be/zomermarkt
Evenement in samenwerking met volgende partners

Unie der Belgische Frigoristen - Air Conditioning Association
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