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Enterprise Europe Network

Het Enterprise Europe Network Nederland 
wordt vertegenwoordigd door Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland en de Kamer 
van Koophandel. 

De grote kracht van het netwerk ligt in 
haar unieke verbinding van bijna 600 
organisaties, waaronder technologiecentra, 
universiteiten, kamers van koophandel en 
instellingen voor regionale ontwikkeling. 
Dat zijn ruim 4000 professionals 
die verdeeld over ruim 50 landen 
ondersteuning bieden. Dagelijks staan 
deze organisaties met elkaar in contact. 
Zo achterhalen zij betrouwbare informatie 
om al uw vragen te beantwoorden over 
ondernemen en innoveren in Europa. 

Het Enterprise Europe Network in 
Nederland wordt vertegenwoordigd door 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
en de Kamer van Koophandel. 

Wat biedt het Enterprise Europe Network? 

- Marktinformatie en partnersearch voor 
handel en export;

- Partnersearch en advies voor 
technologische samenwerking;

- Informatie over Europese wet- en 
regelgeving; 

- Advies en hulp bij deelname aan Europese 
projecten en financiering 

- Bedrijvenmissie’s en matchmaking 
evenementen

Ondernemen en innoveren in Europa

ec.europa.eu/enterprise-europe-network

Organisator:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Enterprise Europe Network Nederland
 

Janine Kaya | Michelle Lemmers | Chantal Mas
T: +31 (0)88 602 52 80
E:  aquamatch@rvo.nl 
W:  www.b2match.eu/aquamatch2015

Algemene informatie:

Enterprise Europe Network Nederland
T:  +31 (0)88 042 42 42
E: info@enterpriseeuropenetwork.nl
W: www.enterpriseeuropenetwork.nl
  http://twitter.com/EENnl  
  https://eennl.wordpress.com 

networkenterprise europe

enterprise europe

Sector Group Environment



Internationaal watertechnologie matchmaking evenement

AquaMatch | 5 november, 2015
Ontmoet uw toekomstige zakenpartner in Amsterdam
Het AquaMatch B2B evenement biedt 
bezoekers en standhouders de mogelijkheid 
samenwerkingspartners te ontmoeten. Bedrijven, 
onderzoeksinstellingen en universiteiten zijn 
uitgenodigd om deze unieke kans te benutten om 
nieuwe internationale contacten te leggen voor 
samenwerking. 

Hoe kunt u deelnemen?

•	 Registreer en maak uw samenwerkingsprofiel online  
www.b2match.eu/aquamatch2015

•	 Profielen worden gepubliceerd in actuele online catalogus
•	 Deelenemers selecteren interessante profielen uit de 

catalogus en vragen afspraken aan 
•	 Afspraken (van 15 minuten) worden door de organisatoren 

ingepland 
•	 Individuele afspraakoverzichten worden u toegezonden 

voor de start van de AquaMatch
•	 De afspraken vinden plaats op 5 november 2015 tijdens de 

Aquatech in de RAI in Amsterdam (de exacte locatie wordt 
nader bekend gemaakt).

Aquatech and International Water Week (IWW)

Het evenement zal plaatsvinden op de beurs Aquatech 
Amsterdam tijdens de Amsterdam International Water Week 
(AIWW). 

Aquatech Amsterdam en de Amsterdam International Water 
Week bieden u 6 dagen met vele kansen om uw product/
technologie aan te bieden, uw kennis en ervaringen te 
delen, te leren van water professionals en best practices en 
inspiratie op te doen van ’s werelds meest vooraanstaande 
waterexperts. 

Aquatech Amsterdam 3 - 6 November | AIWW 2 - 6 November

Focus

• Waterbehandeling;
• Water recycling;
• Monitoren & sensoren;
• Water & ICT;
• Waterbeheer;
• Water & Energie;
•  H2020, Eurostars, LIFE; 
• Partners voor Water;

Technologische samenwerking

• Productontwikkeling;
• Fabricage & vervaardiging;
• Onderzoek & ontwikkeling (o.a. H2020);
• Commerciële overeenkomsten

 
Waarom deelnemen?

•	 Laat Europa kennismaken met uw technologie
•	 Ontmoet in een korte tijd veel potentiële samen-

werkingspartners uit de watertechnologiesector
•	 Korte sessies van 15 minuten
•	 U kunt vooraf uw gesprekspartners kiezen 

AquaMatch 2013

•	 145 deelnemers 
•	 21 landen 
•	 550 gesprekken 
•	 Meerdere succesvolle internationale 

samenwerkingen gerealiseerd

Deadlines
1 mei  - 11 oktober  Registratie samenwerkingsprofiel

5 - 29 oktober  Online selectie van B2B afspraken

5 november  Bilaterale B2B afspraken | 10:00 - 17:00

AquaMatch Side Events
Ontbijtsessie*:  Water Funding Opportunities | 08:30 – 10:00  

Lunchsessie*:  Partners voor Water | 13:00 – 14:00

Taal Nederlands en Engels

Kosten Gratis

* Alleen NL deelnemers


