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SAMENVATTING

Stichting DINL organiseert van 26 juli t/m 31 juli 2015 in samenwerking met Handelsroute een
handelsmissie naar het Amerikaanse San Diego en Silicon Valley. Het doel van de missie is
om Nederlandse datacenters, hosting- en cloud bedrijven in contact te brengen met bedrijven
uit deze regio’s, en ze te interesseren voor Nederland als vestigingsplaats voor hun online
diensten.

Leidschendam, 13 mei 2015 - Stichting DINL organiseert van 26 juli t/m 31 juli 2015 in
samenwerking met Handelsroute een handelsmissie naar het Amerikaanse San Diego
en Silicon Valley. Het doel van de missie is om Nederlandse datacenters, hosting- en
cloud bedrijven in contact te brengen met bedrijven uit deze regio’s, en ze te
interesseren voor Nederland als vestigingsplaats voor hun online diensten.

De Nederlandse digitale infrastructuur loopt voorop in de wereld. Het vormt niet alleen het hart
van onze online economie, maar heeft ook een sleutelrol in het wereldwijde internet en is
daarom de ideale Digital Gateway voor Europa. DINL is de vertegenwoordiger van deze sector
en verbindt de spelers die samen het Nederlandse internet vormen: datacenters,
hostingbedrijven, netwerkproviders en verenigingen die een faciliterende rol in het internet
spelen.

Holland promotie op HostingCon
De start van de handelsmissie valt samen met de HostingCon San Diego. Deelnemers aan de
reis krijgen de kans kennis te maken met bezoekers van de beurs en bedrijven uit de regio
middels een matchmaking programma. DINL organiseert daarvoor een Holland Lounge op
HostingCon, waar deelnemers die ook de beurs bezoeken gebruik kunnen maken van een
collectieve meeting room.

De agenda van deze handelsmissie:

Zondag 26 juli, vlucht naar San Diego en welkomstdiner.
Maandag 27 juli, bezoek HostingCon en netwerkborrel.
Dinsdag 28 juli, bezoek HostingCon en netwerkdiner.



Woensdag 29 juli, bezoek HostingCon en vlucht naar Silicon Valley.
Donderdag 30 juli, bezoek Silicon Valley en bedrijfsbezoeken.
Vrijdag 31 juli, bezoek Silicon Valley en Stanford en netwerkborrel.

Meer informatie over de handelsmissie is beschikbaar op de website van Handelsroute. Ook
kunt u zich via deze website aanmelden voor de missie. 

Over Stichting DINL
Stichting DINL is spreekbuis van en aanspreekpunt voor de Nederlandse digitale-
infrastructuursector. DINL wijst de weg en brengt structuur aan in complexe thema’s. Met haar
kennis van zaken draagt zij bij aan praktische oplossingen voor overheid, bedrijfsleven en
consumenten. Tevens zet zij zich in voor informatieveiligheid en slaat de stichting een brug
tussen de sector en het onderwijs. DINL helpt het volle potentieel van de digitale wereld om te
zetten in economische groei.DINL is een samenwerking tussen AMS-IX, DDA, DHPA,
ISPConnect, NLnet, SIDN, SURFnet.

Voor meer informatie:
dinl.nl | pr@dinl.nl |@stichtingdinl | Tel.: 070-7621070 / 020-7603522 
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