
Verslag Power Expo Zaragoza, Spanje.

Van 20 tot 22 september j.l. vond in het Spaanse Zaragoza de 5e

editie van Spanje´s belangrijke energiebeurs Power Expo plaats, de 
zogenaamde ´Feria Internacional de la Energía Eficiente y 
Sostenible

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 energiesector. Wegens de sterk 
toenemende interesse in de zon- en windenergiemarkt in Spanje 
werd er dit jaar in het bijzonder aandacht besteed aan Renewable 
Energy Solutions.

In samenwerking met het Nederlands Consulaat-Generaal te 
Barcelona werd er door het in de Spaanjer gespecialiseerde 
onderzoeksbureau TRANSFER Consultancy een ´Holland Paviljoen´ 
georganiseerd met daarin voor elk deelnemend bedrijf een eigen 
gedeelte én een gemeenschappelijke `Dutch network corner`. 

De 5e editie van de PowerExpo was niet alleen voor de Nederlandse 
deelnemende bedrijven een groot succes maar ook voor de 
beursorganisatie. In totaal hebben er 439 bedrijven deelgenomen 
(waarvan 254 buitenlandse) en bezochten meer dan 10.500 
profesionals de beurs. Dit is een groei van 30% vergeleken met 
vorig jaar. Bovendien is wegens de sterke toename aan exposerende bedrijven de omvang 
van de beurs aanzienlijk toegenomen.  

Het Holland Paviljoen

In totaal hebben er vijf Nederlandse bedrijven, 
die voornamelijk actief zijn in de (renewable) 
energie sector, aan het ´Holland Paviljoen´ 
deelgenomen. Gedurende de drie beursdagen 
hebben de bedrijven met succes hun producten 
en/of diensten aan het internationale publiek 
tentoongesteld en konden zij in gesprek komen 
met professionals en eindklanten uit hun sector.

De deelnemende bedrijven waren: 

 Aeolis Forecasting Systems: Weersvoorspellingen voor o.a. windmolenparken.
 Antonius Vesselheads B.V: Fabrikant van applicaties voor hoge drukvaten.
 Mastervolt Solar B.V: Leverancier van hoge kwaliteit inverters voor o.a. PV 

installaties. 
 Mecal B.V: Ontwerp, optimalisatie en turn-key projecten windmolenparken.
 PFIXX Solar Systems B.V: Specialist op het gebied van solar energie systemen, 

o.a. Thin Film techniek.



Al gedurende de eerste dag kwamen meerdere 
bedrijven in contact met mogelijk nieuwe 
potentiële klanten uit de Spaanse markt en 
vonden er gesprekken plaats in de ´Dutch 
network corner´van het paviljoen. 

Meerdere bedrijven hebben laten weten dat ze 
tijdens de beurs interessante nieuwe contacten 
hebben opgedaan en dat ze al bestaande 
internationale relaties hebben kunnen 
verstevigen. Voorts verwacht het merendeel van 
de deelnemers door middel van hun participatie 
aan de beurs nieuwe klanten te hebben 
gewonnen.

Aan het einde van de tweede dag werd door het 
Nederlands Consulaat-Generaal te Barcelona een 
borrel georganiseerd op het ´Holland Paviljoen´ 
waarbij de Consul-Generaal van Barcelona, mw 
Saskia Bakker, alle deelnemende bedrijven, 
zakenrelaties en andere gegadigden aanwezig 
waren.  

Tijdens de beurs was er een sterke interesse 
merkbaar in de waardetoevoegende diensten 
voor windmolenparken en in nieuwe 
technologieën voor de solar industrie, gebieden 
waarin de Nederlandse bedrijven interessante 
expertise hebben opgebouwd.

Vanwege het succes van het paviljoen op deze beurs wordt een continuering van het project 
bestudeerd voor een ander belangrijk evenement in de sector, namelijk het Energy Forum, in 
April 2007 te Barcelona.

Wilt u meer informatie over de PowerExpo neem dan contact op met het kantoor van 
Transfer Consultancy in Barcelona, email: espana@transfer-lbc.com, Tel.: +34.93.272 47 90


