Inkomende handelsmissie Canada
Inkomende handelsmissie in de design sector
oktober 2017!
In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
organiseert de Nederlandse Export Combinatie i.s.m. Dutch
Design Foundation een inkomende missie uit Canada van
vertegenwoordigers van de creatieve industrie. Deze missie zal
plaatsvinden van 22 tot en met 26 oktober 2017, ten tijde van
de Dutch Design Week. De delegatie bestaat uit 11 Canadese
delegatieleden uit de designsector.

THEMA TIJDENS MISSIE



Toenemende vraag naar
“Dutch Design” in Canada



Inspelen op uitdagingen in
Canada: klimaatverandering,
verstedelijking en in verband
hiermee aanpassing economie



Cross-sectorale kansen

De missie heeft als thema ‘Dutch crossovers in innovation and
 Co-creatie mogelijkheden
creative industries’ en is een initiatief van de Nederlandse
Consulaten-Generaal in Vancouver en Toronto. Zij vindt plaats
ten tijde van de Dutch Design Week (DDW) en het World Design Event (WDE), beide georganiseerd
door de Dutch Design Foundation (DDF). De NEC en DDF zullen in nauw overleg het programma
voor de Canadese delegatie opzetten.

DOEL VAN DE MISSIE
De missie kan worden gezien als een follow up activiteit voor twee voorafgaande evenementen in
Canada waar Nederlandse designers aan deelnemen: de Interior Design Show West in Vancouver
en de Expo for Design, Innovation + Technology in Toronto.
De missie heeft als doel om vertegenwoordigers van de Canadese creatieve industrie een
showcase te geven van Dutch Design tijdens de DDW en WDE en te informeren over de
toegevoegde waarde van de creatieve sector voor andere sectoren en de bijdrage van de sector
aan de oplossing van wereldwijde uitdagingen. Ook wordt actief contact tussen Nederlandse en
Canadese partijen mogelijk gemaakt waardoor samenwerking en co-creatie gerealiseerd wordt.

MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Voor de uitvoering van het programma wordt
samengewerkt met de Dutch Design Foundation (DDF) en de Nederlandse
Consulaten-Generaal in Toronto en Vancouver.

DE DELEGATIE ONTMOETEN?
Wilt u in contact komen met de delegatie? Dat kan op maandag en dinsdag in Eindhoven, op
woensdag in Amsterdam en donderdag in Rotterdam.

CONTACT EN VRAGEN?
Wilt u meer informatie over de missie en/of de profielen van de deelnemers, neem dan contact op
met een van de programma managers (Joost van Dam of Wendy Bakker) via 033 433 0131 of
info@nec.nl
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