Laat je prikkelen, inspireren
en bouw mee aan de
vernieuwing van Nederland
8 april 2021, Hembrugterrein Zaandam*
* COVID19 (corona)
We weten op dit moment nog niet of, en zo ja welke, maatregelen er in april 2021
gelden en wat de gevolgen zijn voor de Expo. Uiteraard houden we je op de hoogte.

Wat is de InnovatieExpo 2021?

Nederland is één van de meest innovatieve landen
ter wereld. Op de InnovatieExpo 2021 (IE*21) zie je
welke innovaties ons land allemaal in huis heeft.
Hier ontmoet je de mensen die jou helpen om de
innovaties op grote schaal in de markt te zetten.
Bedenkers, uitvoerders en beleidsmakers: op de
IE*21 kom je elkaar tegen!
Samen werken we aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie,
circulaire economie, water, voedsel, bouwen en mobiliteit. Daar hebben we
jouw ideeën bij nodig: zowel nieuwe wetenschappelijke inzichten als praktische
marktgerichte oplossingen in ontwerp en gebruik.

Om te zorgen dat onze economie zich ontwikkelt en ons land leefbaar blijft, moeten we nú onze innovaties
grootschalig inzetten. We focussen op drie maatschappelijke opgaven:

1. Energie

2. Verstedelijking en mobiliteit

3. Circulaire economie

Energie is key en de
energievoorziening wordt
klimaatneutraal, terwijl de vraag
naar energie in Nederland alleen
maar toeneemt. Hoe kunnen we
dit proces versnellen? Hoe wekken
we energie op, hoe slaan we het
op en hoe verplaatsen we het in de
toekomst? Waar zie jij de kansen?

Meer mensen, meer huizen, grotere
mobiliteit, drukkere steden en meer
uitdagingen rond waterbeheer.
Welke oplossing heb jij om steden
vitaal te houden of bij te dragen aan
de bouwopgaven? En hoe zorgen
we ervoor dat regio’s en steden
klimaatrobuust blijven?

Nog lang niet alles is circulair.
We moeten tempo maken,
want Nederland wil vanaf 2050
volledig draaien op herbruikbare
grondstoffen. Help jij mee om
circulaire economie te laten
draaien? Wat doe jij en wat heb je
daarvoor nodig?

Kom daarom naar de IE*21 en laat de ideeën van jouw bedrijf
zien. Maak kennis met mogelijke partners. Aan beleidsmakers
kan je duidelijk maken wat je nodig hebt om verder te komen. En
ook wat je hindert in de ontwikkeling van je plannen. Zo brengen
we innovaties samen verder. Laat je prikkelen, inspireren en
bouw mee aan de vernieuwing.

Hardt Hyperloop:
‘We hebben meegedaan aan de InnovatieExpo 2018 om het
bewustzijn bij beslissers bij de overheid op lokaal en landelijk
niveau te vergroten. Dat is geslaagd! We zijn inmiddels
ook verder in Europa aan het kijken hoe we een Europees
netwerk kunnen realiseren. En hoe we daar als Nederland een
leidende rol in kunnen spelen. Zo kunnen we hier een industrie
ontwikkelen die veel banen oplevert en zorgt voor economische
impulsen voor de regio’s. Dan is Europa veel meer verbonden
met elkaar, dan leven en werken we door het hele continent
én reizen we op een duurzame manier!’

Voor wie is IE*21?

Op de InnovatieExpo komen inspirerende en invloedrijke
mensen bij elkaar die van groot belang zijn om jouw innovatie
verder te brengen. Denk aan bestuurders, managers en
beleidsadviseurs van gemeenten, provincies en het Rijk en
experts van kennisinstituten en maatschappelijke organisaties
tot ondernemers en directie- en managementleden van
bedrijven.

Hoe kun je je als organisatie op
IE*21 presenteren?

Er zijn verschillende manieren waarop je jouw innovatie en
organisatie onder de aandacht kunt brengen op de IE*21.
Hier is een greep uit de mogelijkheden. Je kunt:
• exposeren op de productpleinen
• van een stand gebruikmaken
• een workshop geven
- op de beursvloer voor 20-40 personen
- in aparte ruimte voor 50-80 personen

Exposeren op een productplein

Heb je een innovatieve oplossing bedacht voor één van de
drie maatschappelijke opgaven? En wil je dat bezoekers jouw
product of dienst echt kunnen horen, zien, voelen, ruiken of
proeven? Dat kan binnen op één van de productpleinen of op
het buitenterrein. Meld je dan snel aan als exposant.
Samen met de organisatie bepaal je hoeveel ruimte er voor
jouw demonstratie beschikbaar is. Er is ruimte voor maximaal
160 exposanten.

Van Plestik:
‘Get out there! Doe mee aan programma’s, probeer snel
dingen uit. Blijf niet in je schuurtje zitten tot je je product
geperfectioneerd hebt. Vaak is goed al goed genoeg. Je leert
het meeste van doen en testen. Durf je idee ook aan te passen
waar nodig. Zoek uit wat werkt, zoek uit welke soort klanten
leuk zijn en van welk soort projecten je blij wordt.’

Stand

Wil je creatievelingen, ondernemers en ambtenaren jouw innovatieve product laten zien? Of wil je ze kennis laten maken met
jouw organisatie? Vraag dan een stand aan op IE*21.
Tijdens de IE*21 gebruiken we uniforme stands. De stands
worden aan de deelnemers toegewezen. Elke standhouder krijgt
tot zijn beschikking:
• een stand van 3x3 meter
• een grote banner op doek van 2x1,5 meter
• een designtafel met 2 stoelen
• een plek op onze website

Workshop

Heb je tips en tricks voor bedrijven die hun bedrijfsvoering
willen verduurzamen? Staat in jouw organisatie circulair werken
centraal? Of heb je hét antwoord op de verstedelijkings- of
mobiliteitsopgave? Geef dan een workshop op IE*21.

Wat kost het?

Deelname aan de IE*21 is gratis. Exposanten en standhouders
kunnen dus kosteloos hun producten en diensten aan een
groot publiek tonen. Zij krijgen een stand (inclusief tafel
en twee stoelen) en banner met logo van hun bedrijf
kosteloos aangeboden.

Doe je mee?
Wil je je of je bedrijf of organisatie aanmelden voor IE*21? Meld
je aan via de website ie21.nl.
Ruud Koornstra:
‘De Innovatie Expo is een ijkpunt waarop we
vernuft, overheid, bedrijven, politiek en media
samenbrengen. Het is het epicentrum van innovatie in de
wereld. Ik ben enorm trots op Nederland. We hebben als het
om innovatie gaat de beste vierkante kilometers ter wereld.
Er is geen land ter wereld dat op een klein oppervlakte zoveel
universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft. Daarbij
hebben we ook de kracht en financiële middelen om innovatie
te ontwikkelen. Daar bovenop zijn we enorm ondernemend.
Nederlanders kom je overal ter wereld tegen. In ons eigen land
verbinden we deze kennis, innovatie en financiële middelen
niet altijd met elkaar. Daar zie ik het belang van
de InnovatieExpo.’

Vragen?

Neem contact met ons op via onze website: ie21.nl
of stuur een e-mail naar info@ie21.nl.

