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Refresh Conference is de grootste conferentie voor front-end en design in het noorden van
het land.
Na een enorm succesvolle eerste editie in 2018 vindt op vrijdag 8 november 2019 de tweede
editie plaats. En niet zomaar ergens achterin een anoniem klein zaaltje, in de Der Aa-Kerk.
Een waanzinnige locatie vol sfeer, middenin het centrum van Groningen.
Gedurende de dag vertellen 13 sprekers over design en front-end development. De sprekers
zijn lokaal, regionaal én internationaal. Groningen, Breda, Portugal, Polen en Engeland.
Er wordt een mooie mix van onderwerpen gepresenteerd. Van het vertellen van verhalen bij
branding tot wat werken op afstand van elkaar kan brengen. Maar ook layout in CSS, hoe
formulieren toegankelijker gemaakt kunnen worden en het ontwerp van logistiek. Dit is een
kleine greep uit de 13 onderwerpen die worden behandeld.
Het belooft een dag vol inspiratie te worden voor iedereen die werkt in en geïnteresseerd is
in design en front-end. Aan het einde van de dag ben je weer helemaal bij met wat gaande
is in deze werelden.
Ook voor de innerlijke mens wordt goed gezorgd. Bij ontvangst en tijdens de pauzes wordt
iedereen voorzien van drinken en snacks en voor de lunch krijg je een degelijke
Nederlandse lunch. Na de conferentie is er gelegenheid voor een borrel waar bijgepraat kan
worden over alle inzichten en inspiratie die deze dag is opgedaan.
Alle informatie is te vinden op refreshconference.nl.
Daar zijn ook de kaarten te koop. En hoe sneller je die koopt, hoe goedkoper ze zijn.
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We love to bring people together and share knowledge. After a successful first conference
about design & front-end development in Groningen, we are pleased to announce our
second edition.
The second edition will take place in the Aa-Kerk, an amazing location in the heart of the city
centre of Groningen.
During the day our 13 speakers will tell you everything about design and front-end. The
speakers are local, regional and international.
A nice mix of topics will be presented to you. From storytelling with branding to what remote
working makes possible. But also topics like CSS layout, accessibility in forms and logistics
design. These are just a few of the topics that Refresh conference will bring to you.
It will be an inspirational day for everyone that works in or is interested in design and
front-end development. At the end of the day you will be completely up to speed with
everything that’s hot and happening in design and front-end.
During the day the inner human needs will also be taken care of. During the day there will be
drinks and snacks and at lunch time you can enjoy a decent Dutch lunch. After the
conference you are invited to have a drink and chat with the other attendees.
You can find all the information on refreshconference.nl, where you can also buy your ticket.
And the sooner you’ll buy one, the better the price.

Contact
Patrick Loonstra at patrick@refreshconference.nl or +31 647258145

