Holland Meeting Point op de 4th International Off-Grid Lighting Conference
and Exhibition 26-29 oktober 2015
De Vereniging FME en Cleantech Holland organiseren i.s.m de SNV Development Organisation een
Holland Meeting and Presentation Point op de 4th International Off-Grid Lighting conferentie en
vakbeurs die gehouden wordt van 26-29 oktober 2015 in het Dubai World Trade Center, Verenigde
Arabische Emiraten. Deze conferentie en vakbeurs is het enige wereldwijde evenement in zijn soort
op het gebied van off-grid solar lighting & services.
Deze vakbeurs en conferentie wordt mede georganiseerd door GOGLA (Global Off-Grid Lighting
Association) & World Bank Group/IFC Lighting Africa, Lighting Asia & Lighting Global). Dit evenement
streeft naar meer dan 600 deelnemers en 100 exposanten. Het programma bestaat uit twee en halve
dag conferentie, gelijktijdig 3 dagen vakbeurs en op dag 4 specialistische evenementen. De
organisatie heeft voor het Holland Meeting Point een plek beschikbaar van 24 m2 (ruimte voor
maximaal 7 exposanten) op een representatieve locatie op de beursvloer.
Het evenement:
 zorgt voor Business-to-Business (B2B) tussen fabrikanten, leveranciers en financiële
dienstverleners;
 is een show case van de laatste ontwikkelingen in de dynamische off-grid solar
lighting & services industry;
 zorgt voor informatie-uitwisseling tussen de deelnemers;
 creëert meer steun van investeerders voor deze groeiende industrie;
 markeert de nieuwste trends en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en
financieringsmodellen;
 biedt een podium voor beleidsmakers en de industrie.
Tijdens de conferentie wordt ook het 4e Market Trends Report gepresenteerd over de trends en de
voortgang van de wereldwijde industrie op dit gebied.
Op de International Off-Grid Lighting Conference & Exhibition heeft u de mogelijkheid met de juiste
personen uit de internationale energie sector in contact te komen. Nadere informatie vindt u op de
website www.conference2015.gogla.org
FME/Cleantech Holland en SNV geloven dat dit internationale evenement een uitstekende
gelegenheid is om Nederland op basis van stakeholders- en de industrie in het bijzonder – de
krachten te bundelen en te profileren en uitwisseling van Nederlandse Expertise.

Deelname mogelijkheid
Deelname aan het Holland Meeting and Presentation Point, inclusief toegang tot de conferentie en
vakbeurs, kost € 3.900,- per bedrijf (€ 2.400,- bij gebruik missievoucher). U kunt voor deze activiteit
gebruik maken van een missievoucher; neem hiervoor contact met ons op. Indien u met twee
personen aan het conferentie-programma wilt deelnemen, dan zullen wij contact opnemen met de
organisatie om de kosten daarvan na te vragen.
In de deelnameprijs zijn de volgende kosten inbegrepen:















Standruimte, basis standbouw, posterpresentatie
Standhouders pas
1 conferentie kaart
Vloerbedekking in standaard kleur;
Koffie corner
Verlichting;
Naamsvermelding ;
Coffeecorner
Schoonmaak van de stand;
Voorbereiding en organisatie;
Begeleiding ter plaatse;
Deelnemersbrochure of hand-out;
Vermelding op relevante websites;
Indien mogelijk matchmaking tussen deelnemers en partijen .

De prijs is exclusief internetvoorziening daarnaast zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor
opslag van de expositie goederen.
*Missievoucher t.w.v. €1500,- Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van een
missievoucher. Deze kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangevraagd worden
als ondersteuning voor een collectieve beursinzending met een waarde van maximaal € 1.500,00.
Meer informatie over de missievoucher en het aanvraagformulier is te vinden op
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib
Uw voordeel naast deelname aan het Holland Meeting Point
Gebruik het Holland Meeting Point als startpunt en springplank voor de diverse activiteiten die er
tijdens de International Off-Grid Lighting Conference & Exhibition worden georganiseerd. In overleg
met de deelnemers zal worden gekeken naar geschikte aanvullende activiteiten, waarvoor uw
relaties uitgenodigd kunnen worden. Met deze promotionele activiteiten wordt de zichtbaarheid en
de uitstraling van het Holland meeting point vergroot.

Deelnemersbijeenkomst
Voorafgaande aan de International Off-Grid Lighting Conference & Exhibition zal de vergadering met
de deelnemers plaatsvinden. Na de deelnemersvergadering ontvangt u een factuur voor 50% van de
kosten, de resterende 50% volgt na afloop van de activiteit. Voor annulering verwijzen wij u naar
onze voorwaarden.

Interesse
U kunt uw interesse in deelname tot 20 augustus 2015 kenbaar maken bij Rogier Blokdijk,
rogier.blokdijk@fme.nl Rogier is bereikbaar op telefoonnummer 079-3531295.

