
Bedrijfsnaam	 :	
	
Naam	 :	
	
Adres	 :	
	
Postcode	&	Plaats	:	
	
Telefoon	 :	
	
E-mail	 :	
	

Op	vertoon	van	een	ingevulde	uitnodiging	heeft	u	recht	op	
gratis	toegang	tot	de	vakbeurs	Eemsdelta	Expo	2014	en	de	lezingen.	
	

Datum	 :		woensdag	18	en	donderdag	19	juni	2014	
Locatie	 :		tijdelijk	Eemsdelta	paviljoen	aan	de	Borkumweg	Eemshaven	
Parkeren	 :		gratis	
Openingstijden	 :		beide	dagen	van	12.00	tot	20.00	uur		
Toegang	 :		deze	uitnodiging	is	tevens	toegangsbewijs
Organisatie		 :		Expolaan	BV	|	T	-	(0165)	39	30	01	
		 	 Eemshaven.Info	BV	|	T	-	(0596)	56	76	99
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Locatie:	tijdelijk	Eemsdelta	Paviljoen	
		 aan	de	Borkumweg	Eemshaven	
		 www.eemsdeltaexpo.nl		

Geldig voor twee personen
(Waarde € 30,-)	

woensdag 18 en  
donderdag 19 juni 2014

Openingstijden op beide dagen  
van 12.00 tot 20.00 uur

Eemsdelta Expo 2014
 
Ruim 135 exposanten heten u van harte welkom en bieden u een breed 
programma op het gebied van maritieme en industriële activiteiten in 
de Eemsdelta. 
 
Deze regio bruist van energie, is volop in beweging en ontwikkelt zich 
tot de “Energyport van Nederland”.  

Dat is de reden dat Groningen Seaports, Eemshaven.info, Bureau 
Eemsdelta EZ, SBE, BBE en het vakblad Eemsdelta Kringen besloten 
hebben om een derde editie van de EEMSDELTA EXPO op woensdag 18 
en donderdag 19 juni a.s. te organiseren. 

Deze vakbeurs wordt gehouden in een luxe tijdelijk paviljoen Eemsdelta, 
van zo’n 5000 m², dat geplaatst wordt in de Eemshaven  
aan de Borkumweg.
 
“U komt toch ook naar de Eemsdelta Expo?” 

Harm D. Post 
directeur Groningen Seaports

Programma lezingen woensdag 18 juni
 
09.30 uur
Net als vorig jaar is er voorafgaand aan de opening van de 
Eemsdelta Expo een symposium. Het hoofdthema is of de 
Eemsdelta op termijn de groenste productieregio van Europa 
moet worden. Sprekers gaan concreet in op biobased industrie 
en offshore windenergie; daarna wordt de thematiek in een 
discussieforum breder getrokken en zoveel mogelijk gericht op 
de praktijk . 

13.00 uur - Opening 
Burgemeester Marijke van Beek, gemeente Eemsmond opent 
de derde editie van de vakbeurs Eemsdelta Expo.

14.00 – 14.45 uur
Bedrijfsnaam : KPN Critical Communications
Naam spreker : Harrie Schoonewille
Thema : KPN Portofonie Abonnementen,  
   powered by Entropia. 
 
15.00 uur - 15.45 uur 
Bedrijfsnaam : BakerCorp B.V.
Naam spreker : Bastiaan Pluimert en Mark Nihot
Thema : Extra tijd wanneer u die het meest nodig heeft. 
       Vloeistofopslag 24/7 ontzorgd door BakerCorp 

16.00 - 16.45 uur
Bedrijfsnaam : Team Industrial Services
Naam spreker : Koen Meuffels
Thema : Het repareren van lekkages aan in bedrijf zijnde 
   pijpleidingsystemen.

17.00 - 17.45 uur 
Bedrijfsnaam : KPN Critical Communications
Naam spreker : Marja Dieben
Thema : KPN Protect, powered by Sonim Technologies. 

Programma lezingen donderdag 19 juni

13.00 - 13.45 uur 
Bedrijfsnaam : GOflex Young Professional 
Naam spreker : Peter van Winssen
Thema : Een vakman: definitie, zoektocht en conservatie
 
14.00 – 14.45 uur
Bedrijfsnaam : Vecom Group B.V.
Naam spreker : Barry Hammerstein
Thema : RVS en Corrosie
 
15.00 uur - 15.45 uur 
Bedrijfsnaam : InVra plus
Naam spreker : Sven-Erik Zandvoort & Aaldert de Vrieze 
Thema : Duurzaamheid
 
16.00 - 16.45 uur
Bedrijfsnaam : PNS Nitrogen Services
Naam spreker : Mick Modderman 
Thema : Upstream, Midstream en Downstream allemaal 
   vertegenwoordigd bij de WSG groep  

17.00 - 17.45 uur 
Bedrijfsnaam : Menzis Werkgezond i.s.m. HSK
Naam spreker : Monique Waslander
Thema : Verzuim bij psychische klachten

  
 


