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Beste duurzame energie professional,
De Hansa Green Tour is een internationale netwerktour voor professionals die duurzame technologie
en hernieuwbare energie willen promoten, kennis- en ervaringen willen uitwisselen en samen nieuwe
kansen willen verkennen. Een handelsmissie voor duurzaamheidsprofessionals.
Van 13– 19 januari organiseren we een handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten om daar
deel te nemen aan de Abu Dhabi Sustainability Week, een van de grootste
duurzaamheidsevenementen ter wereld met o.a. de World Future Energy Summit, International
Water Summit, EcoWaste Exhibition en een hele grote beurs. Een ontmoetingsplaats voor
wereldleiders en duurzaamheidsprofessionals uit 175 landen.
Tijdens deze missie bezoeken we ook Dubai, een van de snelst groeiende metropolen ter wereld met
torenhoge ambities om de duurzaamste stad ter wereld te worden in 2050. Het Dubai Sustainable
City project is gestart en de plannen zijn veelbelovend. Het grootste zonnepark ter wereld van 1000
MW is in aanbouw en vrijwel nergens ter wereld wordt zo fors geïnvesteerd in de energietransitie van
fossiel naar hernieuwbaar. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de ambitie om
wereldmarktleider te worden in deze energietransitie, het ‘center of gravity’ voor de toekomstige
energievoorziening. Hier liggen talrijke kansen voor bedrijven om zaken te doen, voor overheden om
kennis- en ervaringen uit te wisselen.
Deelnemen aan deze duurzame handelsmissie?
Schrijf je dan in vóór 24 november.
Deelnamekosten: € 3.500,- per persoon (excl BTW)
Prijs is inclusief vlucht, 6 overnachtingen, lunches en diners, beurstoegang, taxi’s en excursies
Prijs is exclusief congresdeelname
MKB bedrijven kunnen voor deelname aan deze missie gebruik maken van de SIB missievoucher
regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met deze voucher krijgt u een
financiële tegemoetkoming tot maximaal € 1.500,- voor deelname. Vraag naar de voorwaarden.
Deelnemen? Bel of mail ons op tel: 06-55567218 of per email op: info@hansagreentour.com
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