
Met 1400 exposerende bedrijven, een 

verwacht bezoekersaantal van meer dan 

35.000 en 500 presentaties tijdens de 

conferentie, is dit evenement onmisbaar voor 

iedereen die deel wil uitmaken van de 

toekomst van de wereldwijde windindustrie –

op land en op zee. In Hamburg vindt u het 

grootste platform ter wereld waar de 

internationale windindustrie elkaar treft voor 

zaken, netwerken en het delen van 

informatie.

In huidige tijd van energietransitie is 

windenergie is niet meer weg te denken en 

blijven de technologische ontwikkeling, 

kostenreductie en verdere geografische 

uitrol een doorlopend punt van aandacht. 

Wereldwijd zijn er 90 landen die 

windturbines gebruiken om energie te 

genereren, en hebben nog eens meer dan 70 

niet-Europese landen windenergie 

opgenomen in hun nationale klimaat- en 

energieplannen. WindEnergy Hamburg is dé 

toonaangevende beurs die als onderdeel van 

de Global Wind Summit, samenvalt met de 

WindEurope Conference.
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Prijzen standpakketten

Standpakket BASIC  

kosten EUR 495 per m2

(alleen vloeroppervlakte)

Standpakket FULL 

kosten EUR 665 per m2

(vloer, standbouw , elektra & meubilair)

Loungepakket

kosten EUR 3000

(wandpaneel in gezamenlijke lounge)

Exclusief eenmalige bijdrage van EUR 550 voor

het verplichte Marketingpakket (bedrijfsvermelding catalogus).

Bovenstaande prijzen gelden voor leden van  NWEA, 

HHWE, IRO en NMT.  Toeslag niet-leden EUR 100 /m2

Voor Dutch Village is in Hal B7 een 

vloeroppervlakte van 525m2 gereserveerd op 

een uitstekende locatie op de begane grond 

die vanaf alle ingangen goed toegankelijk is. 

Wilt u deelnemen aan Dutch Village? Maak 

uw interesse kenbaar en boek uw stand.  

Uiteraard staan wij ook tot uw beschikking bij 

vragen of voor nadere toelichting.

Wilt u meedoen? Neem contact op met:

Nederlandse WindEnergie Associatie

Erik van Diest of Danielle Veldman

dutchvillage@nwea.nl

tel: +31 (0)30 23 16 977

WindEnergy Hamburg, vindt plaats van 22 

tot 25 september 2020 en is dé 

toonaangevende beurs in de windenergie 

en onmisbaar voor iedereen die zakendoet 

in deze sector. De brancheverenigingen 

NWEA, IRO, NMT en HHWE bundelen hun 

krachten en organiseren een Dutch Village 

op deze beurs. Wilt u ook uw bedrijf 

presenteren op WindEnergy Hamburg en 

genieten van de voordelen van Dutch 

Village? Boek dan nu snel één van de 

pakketten

Over WindEnergy Hamburg & Global Wind Summit 2020
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