
                                       
  

 
 

´Power Expo  2006´ 20-22 September Zaragoza, Spanje 
 
 
Gedurende de dagen 20-22 september a.s. zal in Zaragoza de 5e editie van Spanje´s belangrijke 
Power Expo plaatsvinden, de zogenaamde ´Feria Internacional de la Energía Eficiente y 
Sostenible´ (meer informatie: www.powerexpo.net). 
 
De Power Expo wordt in Europa beschouwd als één van de meest innoverende beurzen op het 
gebied van geavanceerde technologie en industriële ontwikkelingen in de energie sector. Dit jaar 
wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan Renewable Energy solutions.  
 
In samenwerking met het Nederlands Consulaat-Generaal te Barcelona zal er een ´Holland 
Paviljoen´ georganiseerd worden met daarin voor elk bedrijf een eigen stand én een 
gemeenschappelijke `Dutch network corner`. Deze beurs biedt u de unieke mogelijkheid om tegen 
lage kosten in contact te komen met inkopers en andere professionals uit de sector en tevens 
bestaande contacten in Spanje verder uit te bouwen. De individuele bijdrage per bedrijf is door de 
ondersteuning van het Consulaat teruggebracht tot slechts €1.150. 
 
Het in de Spaanse renewable energy sector gespecialiseerde TRANSFER Consultancy zal zorg dragen 
voor de organisatie en coördinatie van de beursstand. De stand zal naar buiten toe één 
gezamenlijke uitstraling hebben, vandaar dat aan de indeling van de individuele ruimtes een aantal 
voorwaarden verbonden zijn. Uiteraard is het doel om als Holland Paviljoen én als individuele 
deelnemer zo goed mogelijk voor de dag te komen en zullen individuele wensen zo flexibel 
mogelijk worden behandeld. 
  
  
Voor meer informatie:  
TRANSFER Consultancy  
Dhr. René Coppens  
Tel.: +34.93.272 47 90 
E-mail: rene@transfer-lbc.com  
 
 
 
 
U kunt zich aanmelden voor deelname aan de Power Expo 2006 door het bijgesloten formulier 
uiterlijk 12 mei a.s. terug te sturen via e-mail of te faxen naar het kantoor van Transfer in 
Rotterdam. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

   
drs Gerald A.P. Baal  drs Sven V. Kallen 
directeur TRANSFER Consultancy manager TRANSFER de España 
Rotterdam Barcelona 
 

gerald@transfer-lbc.com sven@transfer-lbc.com  
www.transfer-lbc.com
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Sí, wij schrijven ons in voor deelname aan het Holland Paviljoen op de Power Expo 2006 en gaan 
akkoord met een eigen bijdrage van €1.150.  
 
  
 
 
Naam bedrijf  : _______________________________________________ 
BTW Nummer  : _______________________________________________ 
Straat   : _______________________________________________ 
Postcode  : _______________________________________________ 
Plaatsnaam  : _______________________________________________ 
Contactpersoon  : _______________________________________________ 
Functie   : _______________________________________________ 
Telefoon  : _______________________________________________ 
Mobiele nummer : _______________________________________________ 
Fax   : _______________________________________________ 
E-mail   : _______________________________________________ 
Website  : _______________________________________________ 
Bedrijfsomschrijving : _______________________________________________ 
     _______________________________________________ 
     _______________________________________________ 
Producten  : _______________________________________________ 
     _______________________________________________ 
     _______________________________________________ 
 
 
 
 
Datum : _______________  Handtekening: _________________ 
 
 
 
 
 
Gelieve dit inschrijfformulier zo snel mogelijk doch uiterlijk vóór 12 mei ingevuld en ondertekend 
te retourneren aan het kantoor van TRANSFER in Rotterdam. Na inschrijving zult u per ommegaande 
een factuur ontvangen die binnen 2 weken betaald dient te worden. 
 
 
 
 
TRANSFER Latin Business Consultancy  
T.a.v.: Dhr. Gerald Baal  
Fax: +31.10.478 07 10 
E-mail: gerald@transfer-lbc.com  
Website: www.transfer-lbc.com  
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