Kom naar de 50PlusBeurs
Datum
dinsdag, 17 september 2019 - 10:00 - zaterdag, 21 september 2019 - 17:00
Ook dit jaar is HCC present tijdens de 50PlusBeurs. Deze vindt plaats van 17 t/m 21 september in de

Jaarbeurs Utrecht. HCC laat je met een grote stand in hal 8 (standnummer
ervaren hoe modern, innovatief en inspirerend HCC kan zijn.

08E26)

HCC-leden worden van harte uitgenodigd een bezoek te brengen aan de stand, want
HCC!seniorenacademie heeft een leuke verrassing voor je. Vergeet je HCC-ledenpas niet mee te
nemen. Leden die zich aanmelden voor een Interessegroep worden nog extra verwend. Naast het
verrassingscadeautje krijg je namelijk gratis ESET Internetsecurity voor 6 maanden.
HCC heeft veel kennis in huis en wil dit ook graag op deze beurs laten zien. Kom kijken op onze stand
waar onder meer de Maqueen-robotauto wordt gedemonstreerd en maak kans een exemplaar te
winnen. Verder kun je bij HCC!3D kennismaken met 3D-printen. Bij de genealogie-experts kun je op
zoek gaan naar de geboorteakte van je (groot)vader. Kom verder genieten bij de live demonstraties van
HCC!apple en HCC!modelbaanautomatisering. Ook is de HCC!vraagbaak aanwezig om vragen over
smartphones en tablets te beantwoorden. Toe aan een (nieuwe) SSD? Je koopt er één op de beurs voor
slechts € 70,-! Daarvoor schaf je een Kingston UV500 SSD Upgrade Kit met 480 GB aan, dat is dus nog
geen 7 cent per GB!
Verder worden er in de HCC-stand op verschillende dagen doorlopende inspirerende presentaties
gegeven door diverse specialisten.
HCC!seniorenacademie: Hoe kun je nog meer profijt hebben van uw smartphone? (dinsdag)
Digitale Nazorg geeft advies over je digitale erfenis (woensdag en donderdag)
Woox laat je zien hoe je van je huis een smarthome maakt (vrijdag)
Bij Magix kun je zien hoe je je oude videobanden kunt digitaliseren (zaterdag)
Als HCC-lid betaal je € 8,50 (i.p.v. € 17,50) voor een entreekaartje en voor de Beurs & Show € 27,50
(i.p.v. € 39,95). Ga naar www.50plusbeurs.nl/HCC19 en bestel vóór 10 september 2019 je tickets
(daarna gelden hogere prijzen) met Actiecode: HCC19. Geen internet? Bel PlusTicket: 026 3779736. De
50PlusBeurs is open van 10.00 tot 17.00 uur.
Al met al genoeg redenen om een kijkje te komen nemen tijdens dit grote evenement. We ontmoeten je
graag op de HCC-stand!

