
 

 
 
 
 

ECOMED-POLLUTEC 2005 
 
Gedurende de dagen 8-11 maart a.s. zal Spanje´s grootste milieubeurs, ECOMED-
POLLUTEC plaatsvinden (www.ecomedpollutec.com). Nederlandse exporteurs van 
milieutechnologie kunnen zich nu inschrijven voor het Holland Paviljoen dat op deze 
beurs zal verschijnen, financieel ondersteund door de EVD en o.a. in samenwerking met 
VLM en het Nederlandse Consulaat in Barcelona. 
 
In vervolg op de succesvolle milieuhandelsmissie van mei 2004 biedt deze beurs u de 
unieke mogelijkheid om tegen lage kosten de bestaande Catalaanse en Spaanse 
contacten verder uit te bouwen en nieuwe contacten op te doen.  
 
Het marketingadviesbureau Transfer Consultancy zal met de Catalaanse 
milieubrancheorganisatie ACECMA, zelf aanwezig met een paviljoen, een gezamenlijke 
activiteit met het Holland paviljoen organiseren tijdens deze beurs (o.a. een 
netwerkborrel). Een andere Catalaanse brancheorganisatie AMEC wil de contacten met 
Nederlandse exporteurs op milieugebied graag verdiepen. Ook het Consulaat ondersteunt 
dit evenement.  
 
Kosten deelname per bedrijf bedragen slechts €650 (exclusief reis- en verblijfskosten).  
 
U kunt zich aanmelden voor deelname aan de ECOMED-POLLUTEC beurs door het 
bijgesloten formulier uiterlijk 3 februari a.s. terug te sturen via e-mail of te faxen naar: 
 
VLM 
Mw. Trudy van Spankeren 
Tel.: +31 (79) 353 12 85 
Fax: +31 (79) 353 13 65 
E-mail: TSP@fme.nl 
 
Voor meer informatie kunt u naast de VLM ook terecht bij onderstaande:  
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
 
 
 

drs Sven Kallen 
directeur TRANSFER de España 
Barcelona 
Tel.: +34.93.272 47 90 
sven@transfer-lbc.com  
www.transfer-lbc.com 
 

mailto:sven@transfer-lbc.com
http://www.transfer-lbc.com/


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sí, wij schrijven ons in voor deelname aan het Holland Paviljoen op de ECOMED-
POLLUTEC beurs! De beurs vindt plaats op 8-11 maart in Barcelona.  

 
Kosten deelname per bedrijf: €650  
Reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van deelnemers zelf.  

 
 
 
Naam bedrijf  : ______________________________________________ 
Contactpersoon  : ______________________________________________ 
Telefoon  : ______________________________________________ 
Fax   : ______________________________________________ 
E-mail   : ______________________________________________ 
Website  : ______________________________________________ 
Bedrijfsomschrijving svp in het Engels, deze wordt toegevoegd aan de beurscatalogus! 

 : ______________________________________________ 
   : ______________________________________________ 

 : ______________________________________________ 
   : ______________________________________________ 
Bestaande contacten in Spanje 

 : ______________________________________________ 
   : ______________________________________________ 
   : ______________________________________________ 

: ______________________________________________  
 : ______________________________________________ 

   : ______________________________________________ 
Gewenste type contacten in Spanje: 

 □ distributeur 

 □ agent 

 □ technologische partner  

 □ eindklanten  

 □ anders, namelijk _______________________________ 

 
 
Datum : _______________  Handtekening voor accoord: _________________ 
 
 
 
 
PER FAX of E-MAIL vóór 4 februari a.s. naar: 
VLM 
Mw. Trudy van Spankeren 
Tel.: +31 (79) 353 12 85 
Fax: +31 (79) 353 13 65 
E-mail: TSP@fme.nl 
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