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Van 25 tot 27 april j.l. vond te Barcelona de 2e editie van Spanje´s belangrijke energiebeurs 
en -forum, het Energy Forum, plaats. 

Het evenement, in 2007 voor de derde keer 
georganiseerd, wordt in Spanje beschouwd als één van 
de meest innoverende beurzen op het gebied van 
geavanceerde technologie en industriële ontwikkelingen 
in de (duurzame) energiesector. De beurs heeft tevens 
een extra toegevoegde waarde door de speciale 
combinatie van beurs en congres dat er voor zorgt dat 
naast Spaanse en internationale vooraanstaande 
bedrijven ook verscheidene belangrijke personen uit de 
energiesector aanwezig waren. Zo werd er gedurende de 
verscheidende rondetafel-gesprekken gesproken over 
o.a. de ontwikkelingen, kansen en verwachtingen van de 
Spaanse solar markt. Enkele sprekers waren: Enrique Jiménez Larrea,(IDAE), José María 
González Vélez (APPA) en Frederic Ximeno ( Catalaanse overheid). Hoewel Energy Forum in 
algemene zin minder bezoekers oplevert dan andere beurzen, als bijvoorbeeld Genera 
(Madrid) of Powerexpo (Zaragoza), is de kwaliteit van de bezoeken een stuk hoger door de 
combinatie congres met beurs. 

In samenwerking met het Nederlands Consulaat-
Generaal te Barcelona werd er door het in de 
Spaanje gespecialiseerde TRANSFER Consultancy een 
´Holland Paviljoen´ georganiseerd met daarin voor 
elk deelnemend bedrijf een eigen gedeelte én een 
gemeenschappelijke `Dutch network corner`. 
Tevens werd er aan het einde van de tweede 
beursdag een uitgebreide en succesvolle
netwerkborrel georganiseerd die mede door de
aanwezigheid van de Dutch Opera Singers van veel 
mensen de aandacht wist te trekken.        



De reeds 3e editie van het Energy Forum was niet alleen voor de Nederlandse deelnemende 
bedrijven een groot succes maar ook voor de beursorganisatie. In totaal hebben enkele 
duizenden mensen de beurs bezocht en hebben 400 personen het forums bijgewoond. Door 
de sterk toenemende interesse was er gedurende deze editie een nieuw deel voor extra 
expositoren gecreëerd en wordt er reeds gesproken om dit volgend jaar nog verder uit te 
breiden met o.a. bedrijven uit de bioenergiesector.

Het Holland Paviljoen

In totaal hebben er vier 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: 

 ARA Machinefabriek: Fabrikant van o.a. anti-diefstal systemen voor Solar 
installaties. 

 Grid Solar: Leverancier van hoge kwaliteit inverters en datalogging systemen 
voor PV installaties. 

 Hitec Power Protection Ibérica S.L: Fabrikant en marktleider in 
Uninterruptible Power Supply systems voor verscheidende sectoren. 

 PFIXX Solar Systems B.V: Specialist op het gebied van complete solar 
energie systemen, o.a. Thin Film techniek.

Tijdens de beursdagen kwamen de 
bedrijven in contact met nieuwe 
potentiële klanten en vonden er 
meerdere gesprekken plaats in de 
´network corner´. 

Tevens werden er verschillende 
contacten gelegd met enkele 
kopstukken uit de Spaanse 
energiesector die door het speciale 
congres werden aangetrokken.  

Alle deelnemers 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. De deelname van het bedrijf PFIXX Solar aan het 
Holland Paviljoen heeft ertoe geleid dat zij tijdens de beusrdagen haar contact kon 
verstevigen met één van haar belangrijkste klanten in Menorca en het bedrijf Grid Solar 
kreeg op de eerste dag reeds een grote order van inverters geconfirmeerd van een nieuwe 
klant uit Madrid. 

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. Ter opening van de borrel hebben de Dutch Opera Singers 
(operazangeres Mylou Mazali, operazanger Pieter van Egmond, en pianiste Yolanda van 
Tongeren) enkele stukken gespeeld. 



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

Foto´s: de geïntegreerde zonnepanelenmodule van Pfixx Solar, in samenwerking met de andere 
deelnemers Grid Solar en Ara Machinefabriek, trok veel aandacht van het publiek. 


