DEADLINE INZENDINGEN: 1 september 2022

1997 – 2022: 25 jaar testervaring!
met het zilveren jubileumevenement achter de rug gaan we in de komende
25 jaar voor goud. In het komende najaarsevenement horen we graag hoe jij
voor goud gaat. In je dagelijkse bezigheden, in je vak, in je communicatie,
in alles wat je van belang is voor je werk. Deel je verhalen, trends, tips,
adviezen, ervaringen (positief / negatief) met ons.
En schroom niet om je verhaal te vertellen.
We zijn vaak geneigd te denken dat onze ervaringen
logisch/simpel/niet presentatiewaardig zijn.
Maar bedenk dat elke testopdracht anders is, en juist
jouw ervaring voor anderen leuk en nuttig kan zijn!
Wij rekenen wij op jouw inzending!!

•

Heb je een interessant, aansprekend en/of inspirerend verhaal voor een workshop of
presentatie? Stuur dan een voorstel in en gebruik hiervoor het template in Word formaat die je
kunt downloaden.

•

De deadline om je voorstel in te sturen is donderdag 1 september 2022.

•

TestNet is op zoek naar interessante, niet commerciële verhalen. Commerciële presentaties,
toolpromoties en andere sessies waarin een commerciële oplossing wordt aangeprezen
worden niet opgenomen in het programma.

•

De leden van de evenementencommissie en het bestuur scoren elk individueel alle
inzendingen. Hun scores worden verzameld en de totaalscore bepaalt of een presentatie wel
of niet geselecteerd wordt.
Het al dan niet sponsor zijn van de organisatie van de spreker, weegt op geen enkele wijze
mee bij de selectie van de spreker.

•

Het programma biedt plaats voor workshops (1,5 of 3 uur) en presentaties van 25 of 45
minuten in parallelle sessies.
Naast de presentaties aangemeld via de inzendingen zorgt de evenementencommissie voor
interessante keynotes bij het thema..

•

Stuur je inzending naar sprekers@testnet.org en maak gebruik van de template in Word
formaat. Zorg ervoor dat alle rubrieken zijn ingevuld.

•

Je ontvangt een bevestiging van je inzending zodat je weet dat deze goed is aangekomen.

•

Het is mogelijk dat de evenementencommissie vooraf de slides van de presentatie wil inzien
of een demo wil zien van de inhoud van de aangeboden sessie.

•

Half september 2022 zal de evenementencommissie het programma samenstellen en krijgen
alle inzenders bericht of hun presentatie wel of niet op het programma staat.

