
 

 

Internationale matchmaking tijdens Nantes Energie 2016  

(27 en 28 januari 2016) 
 

Bent u opzoek naar potentiele internationale samenwerkingspartners op het gebied van biogas? 

Enterprise Europe Network (EEN) organiseert op 27 en 28 januari 2016 een matchmaking event 

tijdens de vakbeurzen Biogaz Europe, Bois Energie en Hypac Expo in Nantes in Frankrijk. 

 

Deze matchmaking biedt ondernemers en onderzoeksinstanties de ideale gelegenheid om potentiele 

internationale zakenpartners te vinden. 

 

VOOR WIE 

Het evenement richt zich op (innovatieve) MKB bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten die 

actief zijn op het gebied van biogas. 

 

HOE WERKT MATCHMAKING? 

Via de website kunt u zich aanmelden. http://www.b2match.eu/biogaz-europe2016/ 

 

U maakt een kort profiel van uw organisatie en u geeft aan welke technologie, producten of diensten u 

zoekt of wilt aanbieden. Op basis van de online profielen weet u wat partijen vragen en aanbieden en 

kunt u voorafgaand aan het evenement afspraken inboeken. Ongeveer één week voor de bijeenkomst 

ontvangt u uw gespreksschema. 

 

De gesprekken duren maximaal 30 minuten. Zo kunt u op één dag met meerdere potentiële klanten 

en partners spreken over commerciële of technologische samenwerking. Interessante gesprekken zet 

u later voort op de beurs, op uw stand of binnen uw eigen organisatie. Op deze manier haalt u het 

maximale uit uw beursbezoek. 

 

WAAROM DEELNEMEN? 

• Breid uw internationale netwerk uit en ontmoet potentiële zakenpartners (circa 4000 

professionele bezoekers en 250 standhouders uit meer dan 20 landen).  

• Ontmoet interessante deelnemers in sessies van 30 minuten. 

• Haal het maximale uit uw beursbezoek. 

• Standhouders en bezoekers kunnen deelnemen.  

• Deelname aan de matchmaking is gratis, voor de toegang tot de beurs kan men gratis 

entreekaarten bestellen. 

 

DATUM EN LOKATIE 

Het evenement vindt plaats op 27 en 28 januari 2016, in Nantes (Frankrijk) in het Parc des 

Expositions (Hal XXL). 

 

  



 
BELANGRIJKE DATA 

• Registratie kan tot 19 januari 2016 http://www.b2match.eu/biogaz-europe2016/  

• Selectie van de gesprekken kan tot 21 januari 2016 

• Uiterlijk 22 januari 2016 ontvangt u het overzicht van uw gesprekken 

• Matchmaking vindt plaats op 27 januari in de middag en 28 januari in de ochtend 

 

MEER INFORMATIE 

Voor meer informatie over het matchmaking evenement kunt u contact opnemen met: 

 

Enterprise Europe Network 

Kees Mokveld 

kees.mokveld@rvo.nl 

 


