
IK WIL HEEL GRAAG 
NAAR FRONTEERS 
CONFERENCE 2018!



DIT IS FRONTEERS 
CONFERENCE:



FRONTEERS CONFERENCE IS EEN JAARLIJKS 
TERUGKEREND CONGRES MET IEDER JAAR ROND DE 

500 INTERNATIONALE BEZOEKERS. MET 16 SPREKERS 
UIT BINNEN- EN BUITENLAND EN VEEL RUIMTE 

VOOR NETWERKEN IS HET HÉT EVENEMENT VOOR 
WEBDEVELOPEND NEDERLAND.



EN DIT IS WAAROM IK 
ER GRAAG HEEN GA:



PRIJS 
 Kaarten zijn gunstig geprijsd a €326,44 ex. BTW. 
Hiervoor krijg je toegang tot twee dagen vol inspiratie, 
inclusief lunch, op een toplokatie in Amsterdam.

SPREKERS
Sprekers van internationaal kaliber praten de bezoekers
bij over de laatste ontwikkelingen en kansen op het 
gebied van HTML, CSS, web-toegankelijkheid en design.

CONTACT
Bezoekers hebben ruim de gelegenheid om contact te
leggen met sprekers en collega's en waardevolle lessen 
mee te nemen terug naar de dagelijkse praktijk.

VERNIEUWEND
We moeten de eerste developer nog ontmoeten die na 
het congres NIET enthousiast naar huis gaat om zich 
met hernieuwde energie in nieuwe technieken te storten!

NIEUWE EUROPESE WETGEVING
Met de aankomende Europese wetgeving op het gebied 
van webtoegankelijkheid is het extra belangrijk dat 
front-end developers hun vaardigheden steeds blijven 
aanscherpen. Het aanbod van onderwerpen die de revue 
passeren tijdens Fronteers Conference is specifiek 
gericht op front-end development en tegelijkertijd breed 
genoeg om te prikkelen tot creatieve oplossingen in de 
dagelijkse praktijk!



SFEER PROEVEN?
GELUKKIG HEBBEN WE 

DE FOTO'S NOG!
KLIK HIER

https://www.flickr.com/photos/fronteers/


#FRONTEERS
WAT VINDEN ANDEREN?



WIJ WAREN ERBIJ: #FRONTEERS CONFERENCE '17. 
BENIEUWD NAAR ONZE ERVARINGEN? 
COLLEGA @BRAMSMULDERS OVER DE HIGHLIGHTS:

E-SITES
@ESITES

LEES HET HIER

https://www.e-sites.nl/blog/523-fronteers-17-de-highlights.html?


WROTE A BLOG POST WITH @BACONCUTTER 
WITH TAKEAWAYS FROM #FRONTEERS

MARTIJN
@VANDERWISE

LEES HET HIER

https://blog.jdriven.com/2017/10/fronteers-conf-17/


THX FOR AN AWESOME CONFERENCE. DID A 
WRITEUP ON MY BLOG JUST LIKE LAST YEAR:

FERDY CHRISTIANT
@FCHRISTIANT

LEES HET HIER

https://ferdychristant.com/fronteers-2017-c4eae0dcad75


VAL HEAD EXPLAINS VERY WELL WHEN TO USE 
WHICH ANIMATION TECHNIQUE! WHEN YOUR BOSS 
ASKS TO ANIMATE THE LOGO, YELL SVG AND DO 
A DANCE     #FRONTEERS

MARTIJN
@VANDERWISE



WAT MAAKT 
FRONTEERS CONFERENCE 
UNIEK IN NEDERLAND?



PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Fronteers Conference biedt een gunstige prijs-
kwaliteitverhouding en verzorgt als een van de
weinige congressen op front-end gebied ook 
een uitgebreid lunchbuffet, rekening houdend 
met alle mogelijke allergieen en dieetwensen. 
Er heerst een gemoedelijke sfeer met veel 
persoonlijke aandacht waarin het zelfs voor de 
meest verlegen ontwikkelaar makkelijk wordt 
om contacten te leggen.

CONTACT
Zeker voor bedrijven met een klein ontwikkelteam 
is het belangrijk om de ontwikkelaars eens 
te laten kennismaken met collega's buiten 
het bedrijf. Weten hoe men elders herkenbare 
problemen oplost kan de 'eenzame' ontwikkelaar 
helpen om een efficiëntie slag te maken in hun 
eigen workflow!



OVER FRONTEERS, 
DE VAKVERENIGING VOOR 
FRONT-END DEVELOPERS



WEB-FRONT-END 
Fronteers is een vereniging met volledige rechts- 
bevoegdheid, die in oktober 2007 is opgericht, 
met als doel de professionalisering van het 
beroep van web-front-end ontwikkelaar.

Fronteers verenigt op dit moment circa 400 
front-end programmeurs. Zowel werknemers 
van grote en kleine webbureaus, als freelancers 
en werknemers van niet-webbureaus zijn bij de 
vereniging betrokken.

Hoewel Fronteers op dit moment voor het 
merendeel uit professionele, full-time front-end 
programmeurs bestaat, kan iedereen lid worden, 
mits hij of zij de doelstelling en de voornaamste 
middelen van Fronteers onderschrijft.



OVERTUIGD?



4-5 OCTOBER, 2018
DELAMAR THEATER AMSTERDAM 

TICKET KOPEN

https://tickets.fronteers.nl/

