Beste collega exposanten,
De 4TU federatie, de Nederlandse Ambassade in Berlijn, de Duits Nederlandse Handelskamer en het ministerie van Economische
Zaken en klimaat nodigen u van harte uit, om op woensdag 25 april van 14.20 tot 15.00 uur de Duits-Nederlandse Workshop
“Advanced Materials” in het Nederlandse Paviljoen in Hal 2 (C12 Research & Development) op de Hannover Messe bij te
wonen.
Tijdens deze workshop zullen de eerste resultaten uit onderzoek van de Branchevereniging AVK e.v. naar het potentieel van
Nederlandse Lightweight Materials in Duitsland, worden gepresenteerd. Verder zal het Materials Innovation Institute M2I een
presentatie geven over Materials in Additive Manufacturing en zullen twee bedrijven op het gebied van Advanched Materials
een korte pitch geven over hun innovatie. Aansluitend is er de mogelijkheid om onder het genot van een drankje verder te
praten met collega’s over dit onderwerp, kunnen Nederlandse bedrijven hun vragen over het PIB bespreken met een
afgevaardigde van de DNHK en kan er een bezoek worden gebracht aan het Holland High Tech Paviljoen en de deelnemende
kennisinstellingen en bedrijven.
Programma

14.20 – 14.25

Opening en welkomstwoord door Drs. Maarten Camps, Secretaris Generaal van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat

14.25 – 14.35

Presentatie onderzoek NL Lightweight Materials in Duitsland door Volker Mathes, Bart Sattler en
Alexandra Sierra

14.35 – 14.40

Ondertekening intentieverklaring ten behoeve van PIB lightweight Materials*

14.40 – 14.50

Presentatie Materials in Additive Manufacturing door Anouschka Versleijen, directeur M2I

14.50 – 14.54

Pitch Qlayers: Small layers reshaping the future door Ruben Geutjens

14.54 – 14.48

Pitch Technobis; Smart Sensing Solutions for the Technical Challenges of Tomorrow door Hans Roeland
Poolman

15.00

Wrap-up en afsluiting door Kees Eijkel, voorzitter 4TU Valorisatie

Heel graag vernemen wij, wie van jullie wij tijdens deze workshop op de Hannover Messe zullen ontmoeten. U kunt zich tot
vrijdag 20 april 2018 aanmelden via inge@ab-initio.nl
Deze uitnodiging zal tevens worden uitgezet bij de belangrijkste clusters en partijen in Nederland en Duitsland alsmede bij onze
Belgische collega’s. Wij hopen u graag te verwelkomen in Hannover in de Holland High Tech Stand (C12) in hal 2.
Met vriendelijke groeten
de Nederlandse Ambassade in Berlijn, Duits-Nederlandse Handelskamer, 4TU federatie
Bart Sattler (Innovatieraad), Alexandra Sierra en Inge Rehorst (projectleider 4TU)

*De officiële start van het PIB zal op een later moment in Nederland plaatsvinden, waarbij nogmaals de resultaten uit het
onderzoek zullen worden gepresenteerd.

