
Maak kennis met onze Experience Room. Een gloednieuwe ruimte op 
onze eigen locatie in Best, waar je de laatste technologie letterlijk 
voor je ziet. Oplossingen per sector, toepassingen voor elke situatie: 
in onze Experience Room bieden we ruim baan aan kennismaken, 
testen en ervaren. Zo komt de inspiratie als vanzelf! 

TECHNIEK 
WORDT 
TASTBAAR



Een modern interieur, een eigentijdse uitstraling. 
Alleen al qua inrichting mag onze Experience Room 
er zijn, meent Hans Ubachs, burgemeester van de 
gemeente Best. Toch is er meer, zo vertelt hij deze 
middag tijdens zijn speech bij Panasonic Industry. 

Als burgemeester kent Ubachs de kracht van de 
Brainportregio. Weet hij hoe sterk de combinatie van 
al die technologie uitpakt, zéker wanneer die 
zichtbaar is voor iedereen. “Ik kende Panasonic 
lange tijd alleen als sponsor van het wielrennen”, zo 
vertelt Ubachs zijn luisteraars lachend, vlak voordat 
hij het lint doorknipt en daarmee de Experience 
Room officieel opent. “Maar maakt u zich geen 
zorgen, vanaf nu hoort dat beeld écht tot het 
verleden. Technologie wordt hier volop zichtbaar. En 
dat heel laagdrempelig en praktisch, samen in één 
inspirerende omgeving.”

Met die laatste opmerking raakt Ubachs de kern. 
Want inspiratie, dat is waar het ons met de 
Experience Room om gaat. Omringd door de laatste 
techniek zie je de talloze mogelijkheden ervan. 
Praktijk krijgt voorrang op theorie, ideeën en 
oplossingen komen als vanzelf. 

Vooraf aan de korte toespraak van burgemeester 
Ubachs heet Jeroen Coolen, managing director van 
Panasonic Industry in Best, de gasten welkom. Ook 
Pierre-Louis Mathey, division director voor Europa, 
houdt een korte speech. Trots overheerst, al houden 
beiden hun toespraken kort. Immers, een 
Experience Room is er vooral om te beléven.  

OVERVIEW VAN PANASONIC 
INDUSTRY 
-------------------------------------------------
Technologie als start van inspiratie. Als start van 
een goed en vooral ook ánder gesprek. In de 
Experience Room zie je per sector in vogelvlucht 
het productportfolio van Panasonic, waaronder ons 
uitgebreide aanbod aan sensortechnologie. Zo is er 
een opstelling voor de medische sector, waarbij 
sensoren lucht in vloeistoffen detecteren. Vlak 
daarnaast ontdek je hoe bewegingssensoren de 
agriculture helpen bij het tellen van vee, terwijl de 
opstelling voor componenten laat zien hoe PIR-
sensoren met persoonsdetectie bijdragen aan 
duurzaam, slim en veilig gebouwbeheer. Ook vind je 
in onze Experience Room een lasermarkeer-
machine. Net als een AGV (automated guided 
vehicle) voor de landbouw, relais als onmisbare 

onderdelen in laadpaaltechnologie en servo-
aandrijvingen voor machinebouwers.  
Omringd door al die mogelijkheden per sector staat 
in het midden van de ruimte een testbank. Niet eens 
zo heel opvallend, maar misschien wel het 
belangrijkste onderdeel van onze Experience Room. 
Want ga maar na: juist nu de industriële ontwik-
kelingen zó snel verlopen, is een verkenning langs 
de talloze toepassingen geen overbodige luxe. Zie 
daar dan ook het steeds bredere portfolio van 
Panasonic, zo vertelt Pierre-Louis Mathey tijdens 
zijn speech. “Met de Experience Room willen we de 
klant laten zien hoe we hem zo goed mogelijk 
kunnen ondersteunen. Juist nu, met het oog op de 
toekomst.”  

Bovendien benadrukken we met de nieuwe ruimte 
wat we als Panasonic vandaag de dag willen zijn: 
een partner die graag kennis deelt. Die zicht houdt 
op wat komen gaat, die meedenkt. Enkel en alleen 
leverancier zijn we in elk geval allang niet meer. In 
plaats daarvan zien we onze rol veel breder, gericht 
op relaties voor de lange termijn. 

Ook willen we onze bijdrage leveren aan de 
maatschappij waarin we actief zijn, wat we tijdens 



de officiële opening benadrukten met een cheque 
ter waarde van duizend euro. Overhandigd aan 
burgemeester Ubachs en bedoeld voor stichting 
Leergeld, dat kinderen uit gezinnen met lage 
inkomens dezelfde kansen wil bieden als hun 
leeftijdsgenoten.

TECHNIEK OVERZICHTELIJK 
IN BEELD
-------------------------------------------------
In onze nieuwe Experience Room in Best wordt 
techniek tastbaar. En dat zorgt voor interactie, zo viel 
Wim van Eijk van Evink Engineering uit Oosterwolde 

tijdens de officiële opening op. “Je ziet niet alleen een 
product, maar ook hoe het werkt en wat het kan. 
Alleen al daardoor heb je het met elkaar veel eerder 
over de mogelijkheden.” Evink Engineering is één 
van onze toeleveranciers, specifiek voor mechanica. 
Van Eijk: “Onze samenwerking met Panasonic reikt 
ver, over sectoren heen. Het is mooi hoe deze ruimte 
dat alles bijeenbrengt. Elke situatie is anders, elke 
vraag specifiek; dan helpt zo’n overzicht in 
vogelvlucht goed om voor de klant tot de juiste 
oplossing te komen.”

Bovendien kan een partner van Panasonic diezelfde 
klant er daadwerkelijk iets laten zien, benadrukt 

Patrick van Gool, technical sales manager bij 
Restutech in Vught. “We zijn distributeur van 
Panasonic en komen hier al jaren, soms ook met 
klanten. Het is dan prettig dat je met diezelfde klant 
deze ruimte in kunt, om hem vervolgens al die 
mogelijke toepassingen zo overzichtelijk te laten zien. 
Dat laatste biedt heel veel waarde, daar ben ik écht 
van overtuigd.”
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MAAK KENNIS MET EEN BREED PORTFOLIO | Panasonic Industry levert systemen, 
componenten en oplossingen voor industriële automatisering. Toepasbaar voor meerdere 
sectoren, met in onze nieuwe Experience Room in Best een onderverdeling in automotive, 
agriculture, componenten, medtech en machine building. Je maakt er onder meer kennis met 
ons uitgebreide aanbod voor sensortechnologie, bedoeld voor bijvoorbeeld gasdetectie in een 
luchtfilteringssysteem. Ook zie je in onze Experience Room een ionizer, die voorkomt dat 
bijvoorbeeld autobekleding statisch geladen is. En terwijl de binnenkant van een laadpaal 
meerdere van onze relais toont, belicht een strook amorton zonnecellen Panasonics aanbod 
voor solartechnologie en laat een andere opstelling zien hoe we bijdragen aan lasermarkering. 
Breed opgezet en tegelijkertijd net zo gedetailleerd: met de Experience Room geven we een 
volledig beeld van ons totale productportfolio.


