
Participation au Smart City Expo World Congress  

 
 
Dit jaar zal Brussel Invest & Export met een collectieve stand voor de Brusselse bedrijven, voor de 
eerste keer deelnemen aan de 7de editie van de beurs Smart City Expo World Congress (SCEWC), die in 
Barcelona van 14 tot 16 november 2017 zal plaatsvinden. 
 
Die beurs is de niet te missen wereldwijde ontmoetingsplaats voor alle actoren die oplossingen bieden 
om het stadsleven te verbeteren. 
 
De Smart-City sector wereldwijd wordt steeds  groter:   

 men verwacht een stijging van de stadspopulatie van 2.25 miljard in de komende decennia; 

 de wereldmarkt voor de slimme stad zou kunnen oplopen tot 1.4 triljoen dollar in 2020; 

 de sector zou met 13.6% per jaar stijgen tussen 2014 en 2020. 
 

Deze evolutie uit zich ook in de omvang en het belang van de beurs in 2016, die in een paar jaar het 
voornaamste ontmoetingspunt is geworden in de sector van slimme steden: 

 16.688 professionele bezoekers (+20% in vergelijking met 2015); 

 591 exposanten die meer dan 600 steden vertegenwoordigen ; 

 420 sprekers. 
 
 
Wilt u er ook bij zijn?  Brussel Invest & Export biedt u in samenwerking met FIT en AWEX de 
mogelijkheid om aan een collectieve stand deel te nemen en maakt het u alvast financieel interessant. 

Praktische organisatie 

Zich inschrijven 
Zin om deel uit te maken van deze selecte groep? Schrijf u dan in via het online inschrijvingsformulier 
tot en met maandag 24 juli.  
Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt. First in, first served! 
 
De kostprijs komt dit jaar op 500 euro per onderneming en houdt volgende diensten in:   

- een gemeubileerde product sample booth van 3 tot 6m² (in functie van het aantal 
deelnemers), internet en elektriciteit op het Belgisch paviljoen;  

- zichtbaarheid op de website en de catalogus van de beurs; 
- gemeenschappelijke ruimte met inbegrip van onthaal, stockageplaats, keuken en bar; 
- mogelijk bezoek van de media; 
- mogelijk bezoek van functionarissen / regionale ministers; 
- indien gewenst: een individuele commerciële begeleiding; 
- logistieke ondersteuning tijdens de volledige duur van de beurs door de aanwezigheid van een 

afgevaardigde van Brussel Invest & Export. 
 

 

http://www.smartcityexpo.com/en/
http://www.flexmail.eu/f-93618f5e49e49693
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Plaats 
Fira Gran Via te Barcelona, paviljoen 2, Stand E520 
  
Wanneer?  
Van 14 tot 16 november 2017. 
 

 
Hotel en vluchten 
U mag de vluchten en het hotel vrij kiezen. We vragen u wel om één dag voor de opening van de beurs 
uiterlijk om 16u aanwezig te zijn. Dit zodat we uw stand kunnen laten monteren en om te overlopen 
of alles is orde is. Gelieve ons ook de naam van uw hotel te laten weten. 
 
De kosten voor de vluchten en overnachtingen zijn voor uw rekening. 
De deelnemers moeten zelf hun vluchten en hotel reserveren bij het agentschap van hun keuze of 
online. 
 

Financiële steun van Brussel Invest & Export 

De financiële exportsteun van Brussel Invest & Export kan uw inspanningen inzake handelsprospectie 
in het buitenland ondersteunen, in het bijzonder de deelname aan een beurs. Dit kan enkel als u 
voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen en onder voorbehoud dat uw dossier 
voldoende economische impact in het vooruitzicht stelt. 
 

 
 
Aangezien Brussel Invest & Export financieel tussenkomt in de huur en het monteren van uw stand, 
kunnen enkel de kosten van uw promotioneel materiaal (specifiek voor de beurs), het transport van 
dit materiaal, en de reis- en verblijfskosten van de vertegenwoordigers van uw bedrijf in rekening 
gebracht worden voor de subsidie. 
 
Voor alle informatie kunt u terecht op onze website of bij mevrouw Camille JEUNIAUX 
(cjeuniaux@sprb.brussels, tel. 02 800 40 12). 
 
Opgelet: uw aanvraag dienst ten laatste één dag voor de opening van de beurs ingediend te zijn. 
 

mailto:cjeuniaux@sprb.brussels
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Bijkomende Inlichtingen 

 
Smart City Expo World Congress 
http://www.smartcityexpo.com 
 
 
Gegevens van de organisatoren     
 
Camille JEUNIAUX, Export Manager Latijns-Amerika, Spanje en Portugal 
+32 2 800 40 12                      
cjeuniaux@sprb.brussels 
 
Madame Ariane LEONARD, Economische en Handelsvertegenwoordiging in Madrid 
+ 34 91 435 13 23  
madrid@brusselsinvestexport.com 
 
Madame Carmen COCA, Assistent van de Economische en Handelsvertegenwoordiging, in Barcelona 
+ 34 93 272 26 05 
barcelona@brusselsinvestexport.com 
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