
INNOVATION
DISTRICT

PRESENTEER JOUW 
INNOVATIE TIJDENS 
CONTACTA 2021!



DEELNEMEN INSTAPKLAAR 
vanaf 9 m2

€ 490.-

INFORMATIE OVER EXPOSEREN

 Innovators uit alle branches aanwezig

 1000 m2 beursvloer voor innovatie

 Inspirerende innovation Talks

 Toegang tot Emergo Innovatieprijs uitreiking

 Toegang tot netwerklunch Dockwize 

 Live tv & radio uitzendingen

VOORDELEN DEELNAME AAN HET INNOVATION DISTRICT

EEN DAG VOL INNOVATIE IN DE WESTERSCHELDEHAL!
Kleine stands voor start ups, student companies en innovatieve 
ondernemers, beschikbaar gesteld tegen een aantrekkelijk 
tarief op woensdag 1 december. Heb jij interesse in deelname op 
woensdag 1 december met jouw innovatieve product of dienst? 
Contacta geeft jou die kickstart of boost om je netwerk 
exponentieel te vergroten!
 
INSPIREREN OM TE INNOVEREN
Contacta is dé ideale plek om jouw bedrijf goed te kunnen 
profileren rondom innovatie en thema’s die hierbij om de hoek 
komen kijken. Hoe mooi zou het zijn als innovatieve 
ondernemers elkaar kunnen inspireren tot nog meer innovatie in 
Zeeland? Een speciaal gedeelte van de Contacta beursvloer zal 
omgetoverd worden tot innovatieplein met als naam: Innovation 
District.
 
WOENSDAG 1 DECEMBER:  INNOVATION DISTRICT
Zodra de Contacta bezoekers het speciale district betreden 
worden ze verrast en is het ook meteen duidelijk dat het gaat 
om een speciaal onderwerp: Innovatie! Iedereen heeft het in 
zich om te innoveren. Het Innovatie District is omgetoverd tot 
werkplaats, waar robots heen en weer bewegen en drones je om 
de oren vliegen. Op het district staan innovatieve startups en 

enthousiaste studenten met informatie over hun student com-
pany. Community leden van Dockwize worden actief betrokken 
in de activatie en exposure van het Innovation District. De 
activiteiten in de Contacta Arena werken toe naar het hoogte-
punt van de dag: de uitreiking van de De Zeeuwse Innovatieprijs 
Emergo. Ook de prijs en uitreiking worden heel bijzonder. 

EEN VOL PROGRAMMA
Aan het complete programma wordt nog gewerkt, maar op het 
“Innovation District” en in de “Contacta Arena” (georganiseerd 
door Contacta, Dockwize en partners) zal het volgende 
georganiseerd worden: Denk aan een TedTalk van een innova-
tieve spreker, workshops prototyping etc. Met aansluitend een 
netwerkborrel om je innovatieve netwerk een boost te geven.

HEB JE INTERESSE EN WIL JE DEELNEMEN AAN HET 
INNOVATION DISTRICT?
Wil je deelnemen aan het Innovation District op woensdag 
1 december? Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op 
met Erik Voerman. Je kunt hem bereiken via erik@lmg.nl of 
bel naar 0113 700 290. Hij denkt graag mee met jouw wensen 
en bespreekt de verschillende mogelijkheden.

INNOVATION DISTRICT

Erik Voerman
Adviseur Contacta

0113 700 290
06 200 622 31
erik@lmg.nl

Marlon Baarends
Directeur Dockwize

06 109 485 45
marlon@dockwize.nl



BEZOEKERSINTERESSE

Overige dienstverlening 7%

Cultuur, sport en recreatie 5%

Gezondheids- en welzijnszorg 4%

Onderwijs 5%

Openbaar bestuur, overheidsdiensten
en verplichte sociale verzekeringen 4%

Verhuur van roerende goederen en
overige zakelijke dienstverlening 2%

Advisering, onderzoek en overige
specialistische zakelijke dienstverlening 9%

Verhuur van en handel in onroerend goed  2%

MEER INFO OVER CONTACTA

3.7%
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87.5% 77.8%
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in.

WAARDERING BEZOEKERS

Rotterdam

Antwerpen

Gent

Breda

Wat vind je van de exposanten?  
Sluiten de exposanten aan bij 
jouw interesses?

86.5%

Positief

Neutraal

Negatief

Welke score geef je 
aan Contacta.nl 2020      7.7
Welke cijfer geef
je de relevantie
van bezoekers                  7.0
  

Positief

Neutraal

Negatief

Wat vind je van de 
facilitaire dienst-
verlening/ ondersteuning 
(standaard standbouw, 
water aansluitingen, 
elektra en ophangpunten)?

87.5%
Score voor afhandeling 
van vragen / opmerkin-
gen bij direct contact
per e-mail of telefoon
door de organisatie.

77.8%

Positief

Neutraal

Negatief

30 m

in.

WAARDERING EXPOSANTEN

GEOGRAFISCH BEREIK

5.4%
8.1%

86.5%

Financiële instellingen 6%

Informatie en communicatie 7%

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 3%

Vervoer en opslag 4%

Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s 7%

Bouwnijverheid 14%

Productie en distributie van en handel in
elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 2%

Industrie 12%

Landbouw, bosbouw en visserij 7%

GoesGoes
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