
UITNODIGING 

I²PCC – Opportuniteiten voor Vlaamse cleantech in China 
 

Datum: Dinsdag 5 Februari 2019, 16u-19u 

Locatie: Zenith Building (Flanders Investment & Trade), Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel 

 
Ontdek ze op 5 februari en toets je bedrijfsactiviteit af aan de Chinese markt 

 
 

Opportuniteiten in China voor je cleantechbedrijf? Ontdek ze tijdens ons sectorevent op 5 

februari. Onder andere Altreonic en Jaga inspireren je met hun ervaringen in China, 

terwijl Flanders Investment & Trade je inzicht geeft in de Chinese economie en de 

huidige situatie ervan. 

Tijdens het event kun je bovendien – vrijblijvend – je concrete bedrijfsactiviteit 

individueel aftoetsen aan het potentieel van de Chinese markt in de regio’s waarmee de 

Vlaamse provincies een nauwe band hebben: Chengdu, Chongqing, Guangdong, Hebei en 

Shaanxi. 

Binnen het project I²PCC, dat we met dit event tevens officieel lanceren, stellen we dit 

netwerk graag ten dienste van de Vlaamse cleantechbedrijven. Je bedrijf kan zo unieke 

contacten leggen in zeer diverse Chinese regio’s en nichemarkten. 

De avond wordt afgesloten met een hapje en drankje tijdens een netwerkmoment met de 

organisatoren en aanwezigen. 

Deelname is gratis, inschrijven is wel verplicht vóór 31 januari 2019 (klik op de link 

onderaan deze uitnodiging). 

  

 Inschrijven.   

https://www.provincieantwerpen.be/content/modules/nl/dese/dienst-economie-en-internationale-samenwerking/inschrijving1.html?cq_ck=1544453800170


 

Programma: 

15u30 - Ontvangst en registratie 

16u00 - Verwelkoming door Ludwig Caluwé, gedeputeerde provincie Antwerpen en 

voorzitter POM Antwerpen 

16u05 - Toelichting I²PCC door Alice Cooman, provincie Antwerpen 

16u15 - Bedrijfsgetuigenissen uit de praktijk: 

                Altreonic, Eric Verhulst, CEO/CTO  

                Jaga, Nico Vanherle, CEO Jaga China                 

17u00 - “Zaken doen in China” door Michèle Surinx, Flanders Investment & Trade 

17u30 - Slotwoord door Bruno Reyntjens, Cleantech Flanders 

17u35 - Mogelijkheid tot individuele bedrijfspitch (*) en netwerking 

(*) De bedrijfspitch is een korte mondelinge voorstelling van de beoogde bedrijfsactiviteiten in China aan de 

projectpartners van I²PCC, geen PPT-presentatie. Op basis van de pitch kunnen de partners inschatten in welke 

Chinese regio er al dan niet mogelijkheden zullen zijn voor de betreffende activiteiten. Tijdens het werkbezoek 

van I²PCC aan de Chinese regio’s, kunnen de relevante bedrijfsactiviteiten reeds voorgesteld worden aan de 

Chinese partners. Voorafgaand aan het event ontvangt u de concrete richtlijnen voor de pitch. 

 

I²PCC is een gezamenlijk project van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-

Brabant, met de steun van Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade. Het project ontvangt 

financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  
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Met de steun van: 

(logo’s, kleiner) 

 

 

 

 
 

(link inschrijvingsformulier: https://www.provincieantwerpen.be/content/modules/nl/dese/dienst-economie-en-

internationale-samenwerking/inschrijving1.html?cq_ck=1544453800170)  
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