
 
 

                        

De Nederlandse toeleverketen op SEMICON Europa in München 13-16 november 2018 
 
Net als in de voorgaande jaren organiseert High Tech NL het gezamenlijk Holland High Tech paviljoen op SEMICON 
Europa, in samenwerking met World Trade Center Twente en Business Cluster Semiconductors. De beurs wordt dit 
jaar gehouden van 13 t/m 16 november in hal A4 van Messe München. Dit jaar is SEMICON Europa onderdeel van de 
beurs electronica, die tegelijkertijd plaatsvindt in de Messe München. Zie https://electronica.de. (De productronica en 
electronica beurzen wisselen elkaar af om het jaar). 
 
Op Semicon Europa tonen we het Nederlandse semiconlandschap; van chipdesign tot marktapplicatie en van 
productiemachine tot chip. Hiermee laten we de kracht van Nederland zien: het creatief samenwerken tussen de 
eindproductproducenten en haar toeleverketen.  
 
Prominente positie 
Het paviljoen staat in hal A4 op de Allée des Clusters, nr A4-337 zie de plattegrond hieronder en het online floorplan. 
Net als voorgaande jaren staan de Europese clusters van Silicon Europe bij elkaar, om zo nog meer zichtbaarheid te 
creëren en de samenwerking te bevorderen.  
 

 
 
Hal A4 SEMICON Europa 
 

 
 

https://electronica.de/
http://www.semiconeuropa.org/
https://expo.semi.org/europa2018/Public/EventMap.aspx?ID=20213&shAvailable=1&__hstc=95776451.fb42f6d6739e209e70d98aeb832ae471.1487073115937.1524163445720.1524167107555.92&__hssc=95776451.1.1524167107555&__hsfp=3286798170
http://www.hightechnl.nl/internationalisering/silicon-europe-worldwide


 
 

                        

Strategische beurs 
Naar sommige hightechbeurzen gaat extra aandacht uit; de zogeheten strategische beurzen. SEMICON Europa is in 
2018 door het team Internationalisering van topsector HTSM wederom aangemerkt als strategische beurs. Het 
streven is hiermee het internationale succes van de Nederlandse semiconindustrie in Europa en daarbuiten te 
vergoten. Meer over de internationaliseringsstrategie van topsector HTSM. 
 
Standbouw 
Het paviljoen op SEMICON Europa 2018 wordt een open en - zoveel mogelijk – symmetrisch plein. Hierdoor wordt het 
voor bezoekers laagdrempelig om rond en door het paviljoen te lopen en krijgen alle exposanten evenveel visibility. In 
het midden een centrale bar, waar standhouders met gasten plaats kunnen nemen voor kennismaking en 
besprekingen. Het ontwerp is vergelijkbaar aan die van 2017. Zie hieronder de impressie van dat paviljoen, bestaande 
uit 7 units voor 14 exposanten, vanuit twee kanten bekeken.   
 

 
 

 
                               

Kostenplaatje 
Semicon Europa is dit jaar door het team Internationalisering van topsector HTSM wederom aangemerkt als 
strategische beurs. De financiële bijdrage is wel lager dan in 2017. Hierdoor kunnen wij de kosten voor standhouders 
in 2018 verlagen naar 4.000,- euro (ex. btw) per co-exhibitor. Dit tarief geldt alleen voor Nederlandse organisaties. 
Deelnemers uit Oost-Nederland kunnen tevens aanvullende steun krijgen vanuit Provincie Overijssel. Neem hiervoor 
contact op met World Trade Center Twente: Freerk Faber, 074 - 291 56 04, f.faber@wtctwente.eu.                                                    
 

https://www.hollandhightech.nl/nationaal/internationalisering/strategie
mailto:f.faber@wtctwente.eu


 
 

                        

 
Standhouderspakket 
De co-exhibitor draagt bij in de kosten van het gezamenlijk paviljoen en krijgt hiervoor een eigen deel van ca. 5 m2 en 
mag gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimte en faciliteiten. Iedere co-exhibitor krijgt een unit met een 
bedrukte achterwand, LCD-scherm, afsluitbare kast en 3 stroompunten. Inbegrepen in het pakket zijn de organisatie, 
grondhuur, standbouw, catering en enkele promotionele activiteiten. Voor dit bedrag neemt High Tech NL u de 
complete voorbereiding ten aanzien van standbouw uit handen. Daarnaast profiteert u van de collectieve uitstraling 
van het Holland High Tech paviljoen. De standhouders zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van hun eigen 
gedeelte van de stad en benodigde communicatiemateriaal (logo’s, ontwerp paneel/achterwand, teksten, etc.).  
 

 
Collectieve boodschap 
High Tech NL, de partners en de standhouders hebben samen gezorgd voor de gezamenlijke 
boodschap. Een promotekst over de Nederlandse toeleverketen: Holland High Tech – The 
whole Semicon value chain in one country. Deze werd uitgereikt, gecombineerd met de 
profielteksten van de deelnemende exposanten.  
 
Bekijk de promotiebrochure van 2017:  
Holland High Tech - The whole Semicon value chain in one country 
 
 
 

 
Extra benodigdheden 
Het is mogelijk extra meubilair te huren via de standbouwer, hiervoor krijgen deelnemers een bestelformulier met de 
opties. We moeten er wel rekening mee houden dat er voldoende loopruimte overblijft, dus het gaat altijd in overleg. 
Bent u van plan een demo mee te nemen en heeft u daar meer vloeroppervlakte voor nodig of ander materiaal of 
extra stroom, dan vernemen wij dat graag zo snel mogelijk. Afhankelijk van de benodigde ruimte per exposant, 
kunnen we de indeling maken wie waar komt te staan.  
 
Opbergruimte 
Het paviljoen heeft geen groot opslaghok, omdat zoiets altijd in de weg staat en het een exposant ‘in de schaduw’ zet. 
Alle exposanten krijgen wel een eigen afsluitbaar kastje bij hun kolom. Tevens bevat de bar afsluitbare kasten om 
spullen in op te bergen. Laat echter geen waardevolle spullen achter na sluitingstijd van de beurs, want er is geen 
bewaking. Grote tassen / dozen etc. na het uitpakken svp naar auto of hotel verplaatsen. Heeft u wel opslagruimte 
nodig op de locatie i.v.m. een machine of demo, laat het ons weten dan vragen we de mogelijkheden op de locatie.  
 
Programma 
Het is nog niet exact bekend welke activiteiten wij en de andere (Europese) clusterorganisaties gaan organiseren 
tijdens de beursdagen. Hierover informeren wij later. Naar verwachting in elk geval een networking lunch / 
matchmaking event, aangeboden door de Nederlandse Ambassade in Berlijn en het Consulaat in München. 
 
Deelnemen 
Bedrijven en kennisinstellingen die interesse hebben in een stand op het gezamenlijk paviljoen, kunnen zich 
inschrijven middels het formulier, zie bijlage. De collectieve stand zal alleen doorgaan indien er minimaal 10  
co-exhibitors deelnemen. Wilt u ook co-exhibitor worden op het paviljoen? Stuur dan het deelnameformulier 
ondertekend voor 5 juli naar High Tech NL via carlijn.van.den.berge@hightechnl.nl, of naar uw contactpersoon bij 
Business Cluster Semiconductors Netherlands of World Trade Center Twente.  
 
Vragen 
Wilt u meer weten over Semicon Europa en de wijze waarop Holland High Tech de toeleverketen presenteert? Neem 
dan contact op met Ben van der Zon, Program manager International Technology Projects, via  
ben.van.der.zon@hightechnl.nl of 06 – 15 38 48 50. Voor praktische vragen over deelname aan het paviljoen, kunt u 
contact opnemen met Carlijn van den Berge via 088 - 555 4333 of carlijn.van.den.berge@hightechnl.nl.  
 

http://www.hightechnl.nl/actueel/nieuws/nederlands-semiconlandschap-present-op-semicon-europa-2017/hht-b1-434-company-profiles-semicon-europa-2017-%5Bdef%5D
http://www.hightechnl.nl/actueel/nieuws/nederlands-semiconlandschap-present-op-semicon-europa-2017/hht-b1-434-company-profiles-semicon-europa-2017-%5Bdef%5D
mailto:carlijn.van.den.berge@hightechnl.nl
mailto:ben.van.der.zon@hightechnl.nl
mailto:carlijn.van.den.berge@hightechnl.nl
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About SEMICON Europa — Focus on Current Industry Needs 
The SEMICON Europa technology and business programs address the critical issues and challenges facing the 
microelectronics industries and provide the information, education, and guidance that needed to move your 
innovations and products to market.  Connect with the facts.  

 SEMICON Europa offers exhibitors and attendees the unique opportunity to engage and network with over 5,800 
engineers, executives, and key decision-makers. 

 It is the premier European showcase for business and exploration in areas like flexible hybrid electronics, 
MedTech, automotive, imaging, design and fabless, SMART Manufacturing, materials, power electronics, and 
more. 

 70% of visitors are involved in buying and investment decisions while 45% of visitors represent engineering job 
functions 

SEMICON Europa attracts a highly influential audience from every segment and sector of the European 
microelectronics industries including: semiconductors, LEDs, MEMS, printed/organic/flexible, and other adjacent 
markets.  Exhibitor and attendees meet to enact change and address industry-shaping trends.  Be a part of the 
conversation. For more information on SEMICON Europa, please visit: www.semiconeuropa.org 
 
 
 

http://www.semiconeuropa.org/

