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Nieuwsbrief februari 2019
Op 15 februari 2016 ondertekenden acht gemeenten, de provincie Utrecht, de Economic Board Utrecht en het
Utrecht Science Park het Convenant Samen meer Rendement. Het doel was om op internationaal gebied meer te
profiteren van de uitstekende condities die in de Utrechtse regio voorhanden zijn, door de handen ineen te slaan.
Sinds 2016 hebben we een aantal stappen gezet, zijn we soms tot nieuwe inzichten gekomen en is de wereld om
ons heen veranderd. Het doel is hetzelfde gebleven: het vergroten van de internationale werkgelegenheid. Om dit
te bereiken heeft het regionale Team Trade en Invest een strategie en plan van aanpak opgesteld. Daarbij richten
we ons hoofdzakelijk op bedrijven die passen bij ons profiel van Healthy Urban Living en focussen we ons op
landen waar de meeste kansen liggen.
Via deze Utrecht Region nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van
internationaal zaken doen en inspirerende activiteiten uit de regio. Wij wensen u veel leesplezier!

Aantal investeringen van
buitenlandse bedrijven stijgt
met 25%
Twintig internationale bedrijven hebben in
2018 een vestiging geopend of uitgebreid
in de regio Utrecht. In totaal werd daarbij
voor 12 miljoen euro aan buitenlandse
investeringen binnengehaald, waardoor
1050 banen zijn gecreëerd.

Lees meer

Vestiging EMA: een kans
voor ons Life Sciences en
Health cluster
Eén van de gevolgen van de brexit is de
verhuizing van de European Medicines
Agency (EMA) naar Amsterdam. Dit is een
enorme kans om het Life Sciences en
Health (LSH) cluster in Nederland te
versterken.

Lees meer

Annual Workshop Life
Sciences and Health in Hong
Kong
In januari vond de Annual Workshop
plaats om de samenwerking tussen
onderzoekers uit Utrecht en Hong Kong
verder te brengen. Ook de banden met
het bedrijfsleven in Hong Kong zijn
versterkt.

Lees meer

Is uw bedrijf klaar voor
uitbreiding naar Azië?
Heeft uw bedrijf innovatieve Smart City
oplossingen? Wilt u zakendoen,
samenwerken of contacten leggen met
Taiwanese bedrijven, steden en
onderzoeksinstituten, of de markt
verkennen? Ga dan mee met de Smart
City missie van 25 t/m 29 maart 2019.

Meer info en aanmelden

Koningsdag in Amersfoort
organiseren én vieren we
met elkaar
Dit jaar viert Koning WillemAlexander zijn
verjaardag in Amersfoort. Talloze partijen
slaan de handen ineen om een geweldig
feest te organiseren waar stad, regio en
bezoekers uit het hele land op af komen.

Lees meer

Blikvangers uit de regio
De interactieve Tovertafel van Active
Cues wordt gebruikt door mensen met
dementie of een verstandelijke beperking.
Het bedrijf maakte een enorme
ontwikkeling door, zowel in Nederland als
internationaal. Het Utrechtse
CoVince ontwikkelde een platform om op
één plek avontuurlijk en met de nieuwste
technologie te ontwikkelen en te leren.
Ook vanuit het buitenland is er interesse.

Deel de nieuwsbrief!
Kent u ondernemers uit de regio Utrecht waarvoor deze nieuwsbrief mogelijk interessant is? Stuur
de nieuwsbrief door! Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de button hieronder. Om op de
hoogte te blijven van het laatste nieuws en inspiratie uit Utrecht Region over internationaal zaken
doen en de activiteiten van team Trade & Invest.

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

U kunt te allen tijden aanhaken of bij ons aankloppen
Als u zelf ambities heeft op het gebied van Invest en Trade, als u behoefte heeft aan kennis of
toegang tot netwerken, als u bedrijven kent die zich op de internationale markt willen begeven,
enzovoort. Ook horen we graag waar uw interesses als Utrechtse ondernemer liggen op het gebied
van export.

Neem contact op

www.utrechtregion.com
connect@utrechtregion.com

Agenda
• Smart Cities missie Taiwan
25.03.19 t/m 30.03.19

Follow us @ Utrechtregion
• Startup missie Düsseldorf
11.04.19 t/m 12.04.19
• Inkomende missie Taichung
September
• Economische Missie Guandong
November
• MEDICA, World Forum for
Medicine, Düsseldorf
18.11.19 t/m 21.11.19

Meld je aan voor Utrecht Region Update
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