
                                     

Barcelona, maart 2009

Geachte heer, mevrouw,

Dit jaar zal de 15e editie van de toonaangevende, internationale vakbeurs Municipàlia plaatsvinden 

volledig gericht op de (gemeentelijke) overheidsmarkt. De beurs vindt plaats van 20 tot 23 oktober 

2009 in Lleida (Lérida), gelegen op 1,5 uur van Barcelona.

Waarom is de Spaanse gemeentelijke markt interessant? Op 2 december 2008 is een koninklijk 

besluit van kracht geworden waarbij de Spaanse regering een bedrag van €11 miljard aan de Spaanse 

gemeenten ter beschikking heeft gesteld voor allerlei soorten projecten die direct werkgelegenheid 

moeten bieden. Dit geld zal in 2009 en 2010 besteed gaan worden aan infrastructurele publieke 

werken, speeltuinen, veiligheid, mobiliteit, groenvoerziening, inrichting openbare ruimtes, 

waterzuiveringsinstallaties en allerlei andere municipale projecten die al langer op de agenda stonden 

maar waar nooit geld voor was. De kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven met ervaring op de 

overheidsmarkt zijn evident; zij zullen kunnen scoren met innovatieve producten en/of diensten.

De Municipalia beurs (Salón internacional de equipamientos y servicios municipales) wordt beschouwd als 

de belangrijkste beurs op het gebied van stedelijke diensten en faciliteiten en biedt u een 

uitgelezen kans om met beslissers uit deze sector in contact te komen. 

Enkele kenmerken (cijfers over 2007): 

 Bruto oppervlak: 44.500 m2 

 Netto standoppervlakte: 16.010 m2 (10% groei t.o.v. 2005) 
 Exposanten: 320 

 Exposanten uit buitenland: 50, uit 11 verschillende landen

 Bezoekers: 22.103 

 Bezoekers internationaal: 5% van totaal, uit 24 landen

 27% van de bezoekers is burgemeester, wethouder of direct gerelateerd

Voor meer informatie en cijfers over deze veelbezochte beurs: www.firadelleida.com/municipalia

Gesponsord door het Nederlands Consulaat-Generaal te Barcelona wordt er, speciaal voor ú, een Holland 

paviljoen georganiseerd met daarin zowel een gemeenschappelijk oppervlakte - ´the Dutch network 

corner` - als een eigen gedeelte. Daarnaast wordt er een netwerkborrel rondom de stand georganiseerd 
waarvoor u gratis uw contacten kunt uitnodigen. Deze beurs is uitermate geschikt om in contact te 

komen met potentiële klanten en andere professionals uit de sector. 



Door sponsoring van het Consulaat is deelname nu mogelijk voor niet €2.500 maar slechts €1.250. U 

ontvangt hiervoor: 

 8 m2 individuele standruimte

 Toegang tot de netwerkruimte met koffie en thee

 Voldoende opbergruimte

 Netwerkborrel waarvoor u gratis contacten kunt uitnodigen en een drankje kunt aanbieden

 Vermelding op de webpagina en catalogus van de beurs

 2 gratis toegangskaarten geldig gedurende de hele beurs

 Ondersteuning bij het boeken van reis en hotel

Het consultancybureau Transfer LBC heeft ervaring met de organisatie van beursdeelnames en zal de 

coördinatie op zich nemen. Het ´Holland paviljoen`, met een maximum van 5 Nederlandse deelnemers, 

kenmerkt zich door de gezamenlijke uitstraling en het is de wens om een collectief karakter naar buiten 

toe te dragen zodat we samen ons doel om zo goed mogelijk voor de dag te komen waar kunnen maken!

Voor meer informatie:

Transfer Latin Business

Consultancy

Tel.: +34.932.72 47 90

Wilt u graag profiteren van deze unieke kans om, tegen gereduceerde kosten, uw bedrijf te promoten 

in Spanje dan kunt u zich aanmelden door het bijgesloten formulier te mailen of faxen vóór 9 mei naar 

het kantoor van Transfer in Barcelona

Met vriendelijke groeten,

Drs. Sven V. Kallen Drs. Gerald A.P. Baal 

Directeur TRANSFER Iberia Directeur TRANSFER Consultancy

Barcelona Rotterdam

Meer informatie:

www.transfer-lbc.com



Dus, bent u actief in één van de volgende sectoren?

- Riolering, waternetwerk, drainage van bodems - Auto en vervoer
- Blussen en preventie van brand - Verlichting van openbare wegen
- Informatietechnologie - Sport- en recreatiemogelijkheden
- Schoonhouden van de gemeente - Straatmeubilair 
- Begraafplaats - Openbare ruimtes
- Parken en tuinen - Dienstverlening 
- Bewegwijzering en veiligheid van het wegennet - Veiligheid en beveiliging
- Afvalwater(zuivering) en vast stedelijk afval - Waterbehandeling
Of elk ander product of dienst interessant voor gemeentes.

Neem dan deel aan de beurs Municipàlia die u de geweldige mogelijkheid biedt om uw 
contactennetwerk uit te breiden en zodoende kansen te genereren voor uw bedrijf in de nabije 
toekomst!

Sí, wij schrijven ons in voor deelname aan het Holland Paviljoen op de internationale vakbeurs
Municipàlia die zal plaatsvinden in Lleida op 20 tot 23 oktober 2009 en gaan akkoord met 
een eigen bijdrage van slechts €1.250. 

Naam bedrijf :______________________________________________________

BTW Nummer :______________________________________________________

Straat :______________________________________________________

Postcode :______________________________________________________

Plaatsnaam :______________________________________________________

Contactpersoon :______________________________________________________

Functie :______________________________________________________

Telefoon :______________________________________________________

Mobiele nummer :______________________________________________________

Fax :______________________________________________________

E-mail :______________________________________________________

Website :______________________________________________________

Bedrijfsomschrijving :______________________________________________________

_______________________________________________________

Product/Service :_______________________________________________________

_______________________________________________________

Datum : _________________       Handtekening: _____________________

Gelieve dit inschrijfformulier zo snel mogelijk, uiterlijk vóór 9 mei ingevuld en ondertekend 
per fax (of e-mail) te retourneren aan het kantoor van TRANSFER in Barcelona. Na inschrijving 
zult u per ommegaande een factuur ontvangen die binnen 2 weken betaald dient te worden.

TRANSFER Latin Business Consultancy
T.a.v.: Drs. Sven V. Kallen 
Fax: +34.93.27.24.791
E-mail: sven@transfer-lbc.com
Website: www.transfer-lbc.com


