NETHERLANDS BUSINESS COUNCIL UAE LANCEERT GROOTSTE EVENEMENT OOIT IN
HAAR GESCHIEDENIS TER VIERING VAN EXPO 2020 DUBAI
NBC 2020 Awards om Nederlandse innovatieve bedrijven te erkennen

Dubai, 15 December, 2019: Innovatieve Nederlandse bedrijven in de Food, Water en Energie sector
kunnen vanaf nu mee strijden op een plek in het Nederlandse paviljoen van de Dubai Expo 2020. De
"Netherlands Business Council UAE (NBC)" heeft de NBC 2020 Awards aangekondigd en roept
bedrijven op om zich hiervoor aan te melden.
Gesteund door het Nederlandse Consulaat-Generaal in Dubai en NLinBusiness, zal deze
prijsuitreiking een platform bieden voor innovatieve bedrijven die hun producten of diensten willen
ontplooien in de MENA-regio, en waar zij zich kunnen verbinden met de 200+ leden van de NBC in
de Verenigde Arabische Emiraten.
De NBC 2020 Awards is open voor bedrijven over de hele wereld die een Nederlandse achtergrond
hebben en innovatief zijn in de voedsel, water, of energie sector. Deze sectoren zijn tegelijkertijd in
lijn met de Nederlandse deelname aan de Expo 2020: ‘Uniting Food, Water, and Energy.’
Als een van de meest actieve ondernemersverengingen in de VAE, organiseert de NBC een breed
scala van evenementen en activiteiten om de bedrijfsrelatie tussen de privé en publieke sector te
promoten. Zoals Stefanie Schachtschabel, voorzitter van de NBC UAE zegt: “Onze leden zijn van
waarde voor de VAE, wij kijken altijd hoe wij onze relaties met hen kunnen verbeteren en zoeken naar
mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in de VAE”.
Wij zijn enorm enthousiast dat wij deze eenmalige kans mogen aanbieden om deel te zijn van iets
heel speciaals. Wij zijn op zoek naar de beste innovaties in de voedsel, water en energie sector. Wij
roepen al onze landgenoten van over de hele wereld op om hun fantastische, bewezen ideeën met
ons te delen en zich aan te melden voor deze uitzonderlijke mogelijkheid.
Een erkende jury met experts in de voedsel, water en energie sector, zullen drie winnaars aanwijzen
gebaseerd op een lijst met criteria. Een aantal van die criteria bevat het volgende: de economische
potentie van de innovatie, positieve milieu en sociale invloed, impact van de innovatie in de MENAregio en of deze innovatie de wereld beter kan gaan maken.

Als toevoeging op het tonen van hun innovatieve ideeën tijdens de desbetreffende thematische
week op het Nederlandse Paviljoen tijdens de Expo 2020 Dubai, zullen de winnaars worden
uitgenodigd als eregast tijdens het NBC 2020 Gala waar de prijzen zullen worden uitgereikt. Dit gala
gaat plaatsvinden op 19 Maart 2020 van 8 uur s `avonds tot middernacht. Ook zullen de winnaars
gepromoot worden op de social mediakanalen en websites van de NBC, NLinBusiness, en de
NLExpo2020 organisatie. Daarnaast biedt de NBC een lidmaatschap & kantoorruimte bij de NBC in
de Lamborghini Building tijdens de Expo 2020 aan voor alle winnaars.
De uiterste inschrijfdatum is 19 Januari 2020.
Wil je meer weten of je inschrijven voor de NBC 2020 Awards, bezoek dan de website
https://nbc2020awards.com/
Voor sponsormogelijkheden, neem contact op met Hanan Chaaibi – director@nbcdubai.com
#Einde#
Voor meer informatie, neem contact op met Willum van den Hoogen – willum@nbcdubai.com

Over de Netherlands Business Council
The Netherlands Business Council is opgericht in 1997 door het Nederlandse consulaat-generaal en
een groep van prominente zakenmensen. Onder de paraplu van Dubai Chamber biedt de NBC haar
leden een platform waar professionals en bedrijven kunnen netwerken. De NBC organiseert
meerdere business events per maand.

