
 
 
 

Verslag Holland Paviljoen op Power-Gen 2015 
9-11 juni 2015 te Amsterdam 

 
Verslag van  de invloedrijkste en belangrijkste vakbeurs en conferentie op energiegebied in Europa.  
 
Van 9 t/m 11 juni 2015 vond in de Rai in Amsterdam de vakbeurs Power-Gen Europe 2015 plaats. 
 
We wilden graag aan de wereld laten zien wat wij in Nederland doen en kunnen:  Nederlandse 
bedrijven op het gebied van productie, distributie en toelevering gerelateerd aan energie 
opwekking alsmede duurzame energie, bundelden hun krachten in een collectieve presentatie van 
maar liefst 189 m2 in twee naast elkaar gelegen blokken op een representatieve locatie op de 
beursvloer.  
 
Aan de FME-inzending namen de volgende bedrijven deel in een representatieve stand gebouwd 
door Studio Tognini: Aarding Thermal Acoustics, Anamet Europe, Bakker Repair + Services,  
Ballast Nedam Industriebouw, Blygold Nederland, Bronswerk Heat Transfer, Electron Thermal 
Processing Equipment, ESI Eurosilo, Petrogas gas-systems, Insu-W-Rapid, Rochem Benelux , TCSH,  
VBR Turbine Partners en VDL Klima. 
 

 
 
Ineke Dezentjé Hamming-Bleumink was één van de keynote speakers  tijdens de officiële opening 
van de beurs. Na afloop van de opening bezochten een aantal keynote speakers kort ons collectief. 
Tijdens de officiële opening waren  530 personen in de zaal. 
 

                
 
      

   



 
 
De Power-Gen beurs in Amsterdam heeft in totaal 9753 bezoekers getrokken en telde 400 
exposanten. 960 mensen namen deel aan het conferentie programma dat gedurende de beurs 
werd georganiseerd.  
 
Voor diverse deelnemers aan het collectief werden één op één gesprekken geregeld en er is 
contact gelegd  met de organisatoren van diverse landenpaviljoens.  
 
Traditiegetrouw werd de Nederlandse inzending ondersteund door een netwerkreceptie op  
10 juni met haringkar waarvoor de deelnemers ook hun relaties konden uitnodigen.  Er werd ook 
een DJ ingehuurd voor de muzikale achtergrond . Eén van de deelnemende bedrijven, VBR Turbine 
Partners vierde haar 15 jarig jubileum op de beurs.  Voor de netwerkreceptie hebben we 
samengewerkt met de NEM, onze buren op de beurs. 
 

                 
 
Op 11 juni kregen we in de ochtend bezoek van een delegatie uit Zuid-Afrika. De delegatie uit Zuid-
Afrika bracht een kort bezoek aan de beurs en gebruikte de lunch in de collectieve ruimte van onze 
paviljoen. 
 
Op de volgende Power-Gen, die van21-23 jun i 2016 wordt gehouden in Milaan, hebben we al een 
optie geplaatst. 
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