Dutch Energy Solutions
Handelsmissie Qatar
1920 april 2016
Van 1920 april 2016 organiseert het FME export platform Dutch Energy Solutions samen met de
Nederlandse ambassade in Doha en EIN enterprise een sectorbrede handelsmissie naar Qatar
voor Nederlandse toeleveranciers in de gastechnologie.
Deze missie richt zich op:
Productieoptimalisatie in de upstream en downstream sectoren
Integriteit van installaties (met name offshore installaties)
Het verbeteren van de duurzaamheid en veiligheid van de operaties.
De missie bouwt voort op een brede handelsmissie naar Qatar zoals georganiseerd in oktober 2012, en
verschillende followup activiteiten. Voorafgaand aan de missie naar Qatar wordt op 18 april in Abu
Dhabi als separate activiteit een seminar met de ADNOC groep georganiseerd op het gebied van HSE.
Kansen voor de Nederlandse gassector
In Qatar is men op zoek naar een nieuwe balans op het gebied van kostenbesparing, duurzaamheid en
integriteit van installaties. Daarvoor zijn juist nieuwe producten en nieuwe innovaties noodzakelijk.
Dutch Energy Solutions is tot op het hoogste niveau goed geïntroduceerd bij Qatar Petroleum, de QP
joint ventures en contractors ter plaatse, en kan deze nieuwe producten en services daar presenteren. Dit
begint met kennisuitwisseling over mogelijke ontwikkelingen. Tijdens de handelsmissie is er de
gelegenheid de producten en services nader af te stemmen op de behoeften in Qatar. Het doel van deze
missie is het creëren van concrete actieplannen voor implementatie.
Voorlopig Programma
Maandag 18 april
 aankomst vanuit Nederland of Abu Dhabi
Dinsdag 19 april
 Qatar Petroleum
 EPC contractors/partners
 Buffet dinner Oil & Gas, samen met de Nederlandse Ambassade
Woensdag 20 april
 Qatar Petroleum Joint Ventures
 Site visit
Donderdag 21 april

 Individuele opvolging in Qatar
Het programma wordt binnenkort definitief bevestigd. Houdt u de website in de gaten voor de update.
Na inschrijving neemt EIN enterprise contact met u op voor individuele voorbereidingen.
Deelname en kosten handelsmissie
U kunt zich tot en met 31 maart a.s. inschrijven via deze link. Partners van het cluster Dutch
Energy Solutions kunnen deelnemen tegen het tarief van € 995,*. Voor nietleden bedragen de kosten
voor deelname aan het collectieve programma € 1245,*.
* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De bijkomende kosten, zoals reis en verblijfkosten, individueel transport zijn voor
eigen rekening.

Annuleringsvoorwaarden
Op de handelsmissie zijn de ‘Algemene voorwaarden FME voor deelname aan de door afdeling
internationaal ondernemen georganiseerde activiteiten’ van toepassing. Klik hier voor de algemene
voorwaarden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith van Akkeren, E judith.van.akkeren@fme.nl, T
+31 (0)79 3531196.
Met vriendelijke groet,
Judith van Akkeren
Senior Project Manager
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