
 
 
UITNODIGING HANDELSREIS SIGGRAPH  
Vancouver 7-11 Augustus 2011 
 
In augustus 2011 organiseert handelroute.nl de handelsmissie naar Siggraph 2011 in Vancouver voor Nederlandse 
ondernemers uit de grafimedia, animatie en webdesign sector die “computer graphic design” producten en diensten 
aanbieden. 
  
Vancouver kent een zeer sterke computer graphics industrie en is de thuisbasis van vele studios, opleidingen en 
succesvolle bedrijven in de sector. Rainmaker is een van de grootste animatiestudio’s in deze stad en vorig jaar heeft 
ook het succesvolle Amerikaanse bedrijf Pixar een Canadees hoofdkantoor in Vancouver geopend. 
Wereldwijd komt meer dan 80% van de animatie en special effects software uit Canada, waarvan de provincie British 
Columbia het leeuwendeel voor haar rekening neemt. 
  
Tijdens deze handelsmissie laten we ons inspireren door topbedrijven, topondernemers en topuniversiteiten in de 
computer graphics sector, Verder worden er netwerkevenementen en matchmaking afspraken verzorgd. 
Vooraf krijg je een pitchtraining en ondersteuning bij het maken van een goed bedrijfsprofiel. 
  
Redenen om mee te gaan: 
 
• presenteren van producten/diensten op een internationaal gerenommeerde beurs in een van de meest 

sterke computer graphics markten ter wereld 
• uitbreiden van het zakelijk netwerk waar de marktleiders van de internationale computer graphics en 

animatie industrie bijeenkomen om eigen service/dienst te positioneren  
• door de financiële ondersteuning van NL EVD Internationaal is dit pakket ook bijzonder geschikt voor 

kleine en middelgrote innovatieve bedrijven  
 
Selectiecriteria 
Het Agentschap zal een groot deel van de kosten op zich nemen en dat betekent voor relatief lage kosten een compleet 
programma inclusief: 
• Pitchtraining 
• Workshops 
• Deelname aan diverse conferenties 
• Netwerkevenementen  
• Matchmaking  
 
Het betekent ook dat de richtlijnen van NL EVD Internationaal gevolgd moeten worden wat betreft deelname, zoals 
internationale abmbitie, 1 persoon per bedrijf, inschrijving bij KvK NL verplicht, geen dubbele subsidie toegestaan en 
screening op basis van doelgroep, etc. 
  
Kosten: 
Eigen bijdrage missiekosten 950,- euro 
Kosten reis en verblijf 1500,- euro, mits je vroeg boekt in verband met hoogseizoen ticketprijzen.  
De inschrijving is open tot 30 juni 2011  
 
 

 
Alle informatie over deze handelsreis vind je op de website.  

www.HubToVancouver.com 
 

Mocht je overige vragen hebben, neem gerust contact met ons op!  
Info@handelsroute.com of bel 020-7754411 

 


