U I TN OD I G IN G

Utrecht, 24 maart 2015
Geachte relatie,
Op 20 t/m 22 april organiseren Deltares en MARIN in samenwerking met het TKI Wind op Zee de
BlueWeek 2015. Graag nodig ik u uit voor dit gratis evenement.
Wetenschappers, onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven werkzaam in diverse duurzame
maritieme energiesectoren, waaronder offshore wind en golf- en getijde energie zijn welkom. Het doel
van de BlueWeek is mensen bij elkaar te brengen, elkaar wederzijds te inspireren en ideeën voor
nieuwe (samenwerkings)projecten te genereren.
Programma
Op maandag 20 april en de woensdag 22 april staan bijeenkomsten van lopende projecten (JIP's, EUprojecten, TKI-WoZ, FLOW etc.) op het programma. Een deel van deze bijeenkomsten is vrij
toegankelijk.
Op dinsdag 21 april is er een dag vullend programma waarbij u zal worden geïnformeerd over nieuwe
ontwikkelingen en projecten op gebied van wind op zee en golf- en getijde energie. Tijdens deze dag
bestaat ook de mogelijkheid om uw projectidee te pitchen. Het programma bestaat uit:
 Inspirerende presentaties over recente innovaties
 Pitches van nieuwe projecten
 Matchmaking
 Een bezoek aan de onderzoeksfaciliteiten van Deltares (inclusief de nieuwe Deltagoot)
Het volledige programma kunt u vinden op www.blueweek.nl.
Locatie
De BlueWeek 2015 zal worden gehost door Deltares, Boussinesqweg 1, in Delft, Nederland.
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Aanmelden
Registreer u snel via de website van de BlueWeek, want het aantal plaatsen is beperkt. Na registratie
kunt u zich via uw eigen account makkelijk registreren voor diverse programma onderdelen. Als u
vervolgens op uw mobiele telefoon naar de website gaat en inlogt, dan kunt u daar op elk gewenst
moment uw programma inzien.
Noot; de BlueWeek is een gratis evenement. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, laat het ons dan zo
snel mogelijk weten. Uw toegangskaart kan in dat geval aan iemand anders worden aangeboden.
Nieuw project idee; dien een samenvatting voor een pitch in
Dinsdag 21 april is er mede op gericht om elkaar te informeren over de toekomstige behoeften en
strategieën. Nieuwe project ideeën zijn erg belangrijk en de BlueWeek is de perfecte gelegenheid om
de juiste partners voor uw project te vinden. Daarom krijgt u de mogelijkheid om uw nieuwe project
idee te pitchen. Alle personen die vooraf een samenvatting indienen, krijgen de kans om hun idee te
presenteren tijdens een break-out sessie. De beste ideeën worden uitgenodigd om hun idee te pitchen
voor het volledige publiek van de BlueWeek 2015. Dien nu de samenvatting van uw project idee in via
de website van de BlueWeek.
Ik hoop u te zien in Delft tijdens de BlueWeek 2015.
Ernst van Zuijlen
Directeur
TKI Wind op Zee

20150324_BRF_BLUEWEEK Uitnodiging_LBA_F.docx

2/ 2

