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Uitnodiging

Geachte dames en heren,   

In het kader van de Hannover Messe worden Duitse en Nederlandse ondernemers op 14 april 2015 uitgenodigd 
voor de D-NL bedrijvenmatchmaking “ENERGIETECHNOLOGIE”, inclusief Kickoff-bijeenkomst en afsluitende  netwerk- 
receptie.   

Het doel van deze matchmakingbijeenkomst is de bevordering van samenwerking tussen Duitse en Nederlandse  
ondernemers en grensoverschrijdende netwerkvorming.

Bij de matchmaking ligt de nadruk op de volgende thema’s: 
 

•Smart Grids
•Energieopslag
•E-Mobility
•Energie-Efficiency (o.m. warmtepomp-technologie en gebruik restwarmte)
•Geothermie

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Het aantal plaatsen is echter gelimiteerd. Na ontvangst van uw  
aanmelding krijgt u uw kosteloze persoonlijke entreekaart per e-mail toegestuurd.  

Aanmelding is tot uiterlijk dinsdag 31 maart 2015 mogelijk onder vermelding van uw bedrijfsprofiel. (Voor details en 
programma zie volgende pagina) 

Locatie 
Holland Energy and E-Mobility House op de Hannover Messe 
Hal 27, Stand M 20, 30521 Hannover 

Dinsdag, 14 april 2015, 11.30 uur - 18.00 uur
Global Challenges - Smart Solutions

  Holland Energy and E-Mobility House, Hal 27, Stand M 20, Hannover Messe

http://www.dus-ea.nl/matchmaking


Programma

Contact 
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Düsseldorf  
Patrick Janßen 
E: dus-ea@minbuza.nl
T: 0211 – 179 30 148
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Details i.v.m. de aanmelding voor de D-NL bedrijvenmatchmaking
•  Meldt u zich alstublieft aan tot uiterlijk 31 maart 2015 via www.dus-ea.nl/matchmaking  en geeft u uw bedrijfsprofiel op.
•  Benodigde gegevens in het Duits of Engels voor opname in de matchmakingcatalogus zijn:
     - volledige bedrijfsnaam als ook naam en functie van de deelnemer  
     - volledig ingevuld bedrijfsprofiel “Firmenprofil/Company profile” (max. 1000 tekens)
     - volledig ingevulde rubriek „Wir suchen”/„We are looking for“ (max. 250 tekens)
     - volledig ingevulde rubriek „Wir bieten“/„We are offering“ (max. 250 tekens)
•  Na ontvangst van de aanmeldingen worden regelmatig updates van de matchmaking-catalogus met bedrijfsprofielen  
    samengesteld en zowel u als de andere deelnemers alsmede overige potentiële gesprekspartners toegestuurd. 
•  S.v.p. uiterlijk 7 april 2015 via dus-ea@minbuza.nl aangeven met welke bedrijven uit de matchmakingcatalogus u gesprekken wilt  
    voeren. U kunt maximaal 4 gesprekswensen kenbaar maken.  Daarmee zal vervolgens bij de programmering van de gesprekken zo  
    veel mogelijk rekening worden gehouden.   

c 

11:30 uur - 11:45 uur   Aankomst gasten en registratie
11:45 uur - 12:30 uur   Kick-off, begroeting door Rogier Blokdijk, Business Development Manager, FME  
                                            
                                          Keynote 
                                              Frits Verheij, Voorzitter, Top Consortium for Knowledge and Innovation - Switch2Smart Grids  
                                                                               (t.b.c.) 

                                          “Kondenswärme im Abgas ist Gold wert!”
                                              Okan Kaja, Directeur, Thermicon GmbH
         
                                          “The Ecovat Smart Energy Storage System!”
                                              Aries de Groot, Directeur, Ecovat Werk BV en Ecovat IP BV

12:30 uur – 12:50 uur  Broodjeslunch 
12:50 uur – 13:00 uur  Uitleg over procedure matchmakingbijeenkomst  
13:00 uur – 16:00 uur  Vooraf ingeplande matchmakinggesprekken (per gesprek 15 minuten)
16:00 uur – 18:00 uur  Holland Energy and E-Mobility House – Receptie: gelegenheid tot netwerken onder het  
                                         genot van een hapje en een drankje  
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