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Ons familiebedrijf Smits BV bestaat 50 jaar! Tijd voor een feestje dus, waarbij we u als klant graag willen verwelkomen in ons pand in Veldhoven. Zonder 

u hadden we het immers nooit zover gebracht.

Smits bestaat 50 jaar en dat 
vieren wij!
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ADVERTORIAL

Alle klanten van de afgelopen jaren: brand-
weer en utiliteitsdiensten, land- en tuin-
bouw, de golfsector en sport & landscape, 
zijn dan ook van harte uitgenodigd voor een 
gezellige dag, waarbij het nuttige met het 
aangename wordt verenigd. Conventionele 
recepties zijn er namelijk al genoeg. Daarom 
hebben wij in november een aantal verras-
sende themamiddagen georganiseerd, waar 
u ook nog iets van opsteekt.

Op deze dagen zullen verschillende deskun-
digen de nieuwste watergerelateerde ont-
wikkelingen op uw vakgebied met u delen. 
En u hoeft zeker niet alleen passief naar 
powerpointpresentaties te kijken. De pro-
ducten waarover het gaat zijn er namelijk 
ook, zodat u ze zelf kunt bekijken en waar 
mogelijk uitproberen. 
Omdat we in meerdere branches opereren, 
trekken we voor elk vakgebied een aparte 
dag uit. 

DOnDerDag 3 nOVemBer: BranDweer & uTiliTeiT
• Vernieuwende mobiele bluswateroplossing
• Deskundigen vertellen over de laatste ontwikkelingen
• Integratie van stofberegening en bluswater in de industrie

VrijDag 4 nOVemBer: lanD- en TuinBOuw
• Praktijkvoorbeeld van betere oogst door waterbehandeling
• De mogelijkheden en voordelen van waterrecycling
• Kosten besparen met de juiste pomp
• Meten makkelijk gemaakt 

maanDag 7 nOVemBer: gOlf 
• Internationale sprekers uit de golfsector 
• Optimaal beregenen = kosten besparen

DinSDag 8 nOVemBer: SpOrT & lanDScape
• Betaalbare intelligente beregening
• Kosten besparen door beheer op afstand
• Perrot VP3
• Waterbehandeling en -recycling

Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 27 oktober via het online formulier op: 
www.smitsveldhoven.nl/Jubileum. U kunt zich ook telefonisch aanmelden: 040-2532539.
i.v.m. beperkte ruimte is aanmelding vereist.

Graag tot dan!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6150


