
 

Ondernemersreis voor 
muziektechnologie naar MIDEM 
 
28-31 januari 2012 
in opdracht van Agentschap EVD Internationaal 

   
Van 28 januari tot en met 31 januari 2012 organiseert handelsroute.nl in opdracht 

van Agentschap NL EVD Internationaal een handelsreis voor Nederlandse 
technologie bedrijven binnen de muziekindustrie naar MIDEM, een van de grootste 
muziekconferenties ter wereld.  

 

Ieder jaar in januari komen in Cannes, Frankrijk, de grote gevestigde namen en de nieuwe 

veelbelovende bedrijven bijeen om zaken te doen, nieuwe trends te analyseren en 

partnerships aan te gaan. Deze handelsreis biedt ondernemers in de muziektechnologie 

sector de unieke kans hun product of dienst te presenteren op een van de meest 

gerenommeerde internationale muziekbeurzen ter wereld. Naast toegang tot de MIDEM 

Expo en conferenties zal er een Holland Match Point aanwezig zijn, een bemande stand 

waar je als deelnemend bedrijf je afspraken kan laten plaatsvinden.  

 



Over MIDEM:  
 

Wie bezoeken MIDEM?  

MIDEM wordt bezocht door ruim 6500 vertegenwoordigers van platenlabels, 
uitgeverijen en muziekplatformen, artiesten, A&R Managers, brand managers, 
creative directors, digital marketeers en technologie ondernemers.  

 

Waar zijn bezoekers van MIDEM naar op zoek?  
 Bezoekers zoeken vernieuwing in de muziekindustrie, een nieuw geluid, nieuw 

 verdienmodel of nieuwe technologie die  waarde toevoegt aan hun product of dienst.  
 Kortom: vernieuwing, creativiteit, interactie, originaliteit en schaalbaarheid! 

 

 

Redenen om mee te gaan:  
 

 Presenteer jouw product/dienst in muziektechnologie op een van de grootste muziek 

en technologie conferenties ter wereld.  

 Breid je zakelijk netwerk uitwaar de marktleiders van de internationale muziekindustrie 

bijeenkomen.  

 Door de financiële ondersteuning van Agentschap NL EVD Internationaal is dit 

expositiepakket ook bijzonder geschikt voor kleine en middelgrote innovatieve 
bedrijven.  

 

 

Registratie en overige informatie:  
 
 Aanmelden voor deze reis verloopt via Agentschap NL EVD Internationaal.  
 Ga hiervoor naar www.hubtocannes.com en klik vervolgens op registratie. 
 

 Agentschap NL EVD Internationaal zal een groot deel van de kosten op zich nemen 
 en dat betekent voor relatief lage kosten een compleet programma inclusief:  
  

 Pitchtraining en workshop internationaal ondernemen 

 EXPO en conferentiepas voor MIDEM 

 Netwerkevenementen 

 Individuele matchondersteuning  

 

Kosten:  

De eigen bijdrage voor deze handelsmissie bedraagt 725 euro, dit is inclusief 
bovengenoemd programma en 3 hotelovernachtingen in een eigen studio 
appartement in Cannes. Reiskosten naar Cannes toe zijn niet inbegrepen en deze 

dient door de deelnemer zelf te worden verzorgd. Genoemde bedragen zijn exclusief 
BTW. 

 

Meer informatie? www.hubtocannes.com  
tel: 020- 775 4411 of mail: info@handelsroute.nl  

 
 

 
Deze reis wordt ook georganiseerd door:  

 

http://www.hubtocannes.com/
http://www.hubtocannes.com/
mailto:info@handelsroute.nl

