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De Conferentie
Dit jaar worden twee succesvolle 
conferenties - ‘Green Aruba’ en ‘Europe 
Meets the Americas’ - samengevoegd tot 
één conferentie, gericht op ondernemers, 
overheden en investeerders uit Europa, 
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. 

De nadruk van het conferentie-programma 
ligt op duurzame oplossingen, waaronder: 
• duurzame energie 
• duurzame technologie
• duurzame infrastructuur 
• duurzame toerisme 

Tal van prominente sprekers laten hun 
licht schijnen over de nieuwste en 

meest geavanceerde technologieën op 
het gebied van duurzaamheid: welke 
technologie is nu reeds beschikbaar of 
is dat binnenkort, hoe kan deze worden 
toegepast en wat zijn de mogelijkheden 
binnen de genoemde specifieke 
sectoren? De presentaties worden 
uiteraard toegespitst op de positie van het 
bedrijfsleven in Europa en Latijns-Amerika, 
met inbegrip van de rol die ‘Gateway 
Aruba’ kan vervullen om ondernemers 
uit beide continenten actief te faciliteren 
bij het vinden van kansen op nieuwe 
markten en het leggen van contacten 
met potentiële handelspartners. Aan 
de conferentie is tevens een tradeshow 
gekoppeld waar bedrijven hun producten 
(kunnen) presenteren.
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Parallelle B2B-sessies bieden de perfecte 
gelegenheid om zakelijke mogelijkheden 
op een dieper niveau te bespreken. Deel-
nemers kunnen een aanvraag indienen 
voor meetings met andere bedrijven zodat  
voorafgaand aan de conferentie een op 
maat samengestelde agenda met afspra-
ken voor de B2B sessies kan worden toe-
gestuurd. Los van het professionele mat-
chingsprogramma is ‘Green Aruba, where 
Europe meets the Americas’ het platform 
bij uitstek om te netwerken. 

We zijn ervan overtuigd dat de conferen-
tie ook voor uw onderneming van grote 
waarde kan zijn door wegen voor u te 
openen naar nieuwe afzetmarkten.

Richard A. Arends
Voorzitter GA-EMA Commissie
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Deelnemende Landen in 2013

• 743 geregistreerde deelnemers 
• 23 landen
• 392 bedrijven en overheidsorganisaties 
• >500 B2B meetings  

 
 

• 8 bedrijven gevestigd in Aruba 
n.a.v. de conferentie 

• 19 projecten in voorbereiding

Europe Meets the 
Americas 2013

Aruba - België - Bonaire - Brazilië - Canada - Chili - Colombia - Costa Rica - Curaçao 
- Dominicaanse Republiek - Frankrijk - Haïti - Italië - Nederland - Oekraïne - Oostenrijk 
-  Panama - St. Maarten - Spanje - St. Eustatius - Trinidad & Tobago - Verenigde 
Staten - Venezuela
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Deelnemende Landen in 2013 Eerdere Sprekers
Jose María 
Figueres 
President Carbon War Room & 
Voormalig president Costa Rica 

Jan Peter 
Balkenende

Oud-premier van Nederland 

Al Gore
Voormalig vice-president van 
de Verenigde Staten

ZKH Koning   
Willem Alexander

Wubbo Ockels
ESA Astronaut, Professor  
TU Delft 

Richard 
Branson

Oprichter van Virgin Group
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Programma
Woensdag,  
22 oktober 2014

Donderdag,
23 oktober 2014

Vrijdag,
24 oktober 2014

Zaterdag,
25 oktober 2014

Ochtend Duurzame 
technologie

Duurzame 
infrastructuur

B2B Sessies & 
tradeshow

Tradeshow

Middag Duurzaam 
toerisme

B2B sessies 
& opening 
tradeshow

Duurzame energie 
& afsluiting

Avond Cocktail Party
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Locatie
‘Green Aruba, where Europe meets the Americas 2014’ wordt gehouden in het 
Renaissance Convention Center dat gunstig gelegen is aan de boulevard in het 
bruisende en zakelijke hart van Oranjestad, omgeven door restaurants, luxe 
winkelcentra, uitgaansgelegenheden en slechts luttele wandelminuten van het stijlvol 
gerestylde stadscentrum.
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Tradeshow
De conferentie biedt bedrijven de 
mogelijkheid hun producten en diensten 
te presenteren tijdens de beurs.
Stands:

3 x 3 meter  US$ 3,275
4 x 3 meter US$ 4000

Andere afmetingen zijn mogelijk op aanvraag en op basis van beschikbaarheid. 
Stands zijn voorzien van  één (1) tafel met twee (2) stoelen, een (1) stopcontact, 
prullenmand en vermelding van de bedrijfsnaam. 

Voor andere maten, locaties en extra’s kunt u zich richten tot: 
tradeshow@ga-ema.com.
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Indeling/Plattegrond
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Registratie 
Inschrijfgeld voor de conferentie is  
$ 825 per deelnemer. 

Inschrijfgeld is inclusief: 
• Deelname conferentie 
• Cocktail party
• B2B-meetings
• Koffie/thee in de pauzes 

Speciale lunchmenu’s zijn beschikbaar tegen een gereduceerde prijs in de restaurants 
van het  aangrenzende Renaissance Marketplace.

Registreren kan via de website: www.ga-ema.com
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Accommodatie 
Het Renaissance Marina Hotel is een aantrekkelijk en comfortabel 
hotel voor gasten boven de 18, terwijl de Renaissance Ocean 
Suites gezinsvriendelijke accommodaties en activiteiten biedt 
voor de hele familie. Het Renaissance Convention Center 
bevindt zich op korte loopafstand van beide hotels. Gasten 
kunnen genieten van een scala aan restaurants, de exclusieve 
Okeanos Spa, een 24-uurs casino, een bruisend nachtleven en 
het paradijselijke Renaissance Island, het enige privé-strand 
van Aruba. 

Kamers zijn tegen speciale conferentietarieven beschikbaar 
vanaf $169 per nacht (excl. servicekosten en belastingen). 
Reserveren kan via de website: www.ga-ema.com

Amerikaans ontbijt en gratis WiFi zijn bij de prijs inbegrepen.
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Grote Kansen
Zuid-Amerika ontwikkelt zich met sterk groeiende economieën waaronder die van 
Colombia, Panama en Brazilië tot een aantrekkelijke afzetmarkt voor het Europese 
bedrijfsleven. Aruba is de ideale springplank: politieke stabiliteit, de rechtszekerheid 
van het Koninkrijk, uitstekende luchtverbindingen, havenfaciliteiten, hoogstaande 
telecommunicatie-infrastructuur, een ruim aanbod van zakelijke dienstverleners van 
internationaal niveau en last but not least een jonge, goed opgeleide en meertalige 
beroepsbevolking die vertrouwd is met zowel de Europese als de Latijnse (handels)
cultuur. Samen met letterlijk onuitputtelijke natuurlijke energiebronnen zijn dat de perfecte 
omstandigheden voor ambitieuze en initiatiefrijke entrepeneurs en investeerders.

“Aruba faciliteert ondernemers door het maken 
van verbindingen en het bieden van toegevoegde 
waarde aan internationaal opererende bedrijven. ”
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Wat heeft  
Aruba te bieden?
• Strategische ligging 
• Uitstekende luchtverbindingen 
• Rechtszekerheid en stabiliteit van het Koninkrijk 
• Fiscale voordelen 
• Ondernemingsvriendelijke overheid 
• Stimulerend vestigingsklimaat 
• Eenvoudige en heldere procedures 
• Transparant belasting- en douaneregime 
• Moderne digitale infrastructuur 
• Sterk ontwikkelde financiële sector
• Meertalige en goed opgeleide professionals 
• Toegang tot een uitgebreid ambassadenetwerk 
• Pre-clearance naar de Verenigde Staten en binnenkort  

ook naar de EU
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Focus
Duurzame technologie 
Aruba’s geloofwaardigheid: TNO (Centrum voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek), Philips LED-verlichtingproject, volledig zelfvoorzienende ‘Smart 
Community’, zonne-parking Aruba Airport, ‘Green Faculty’ kenniscentrum voor 
duurzame technologische oplossingen. 

Aruba biedt: Europese expertise met Zuid / Midden-Amerika, zoals TNO Cariben, 
elektrische auto’s, voedselcertificering, etc.  

Duurzaam toerisme 
Aruba’s geloofwaardigheid:  Succesvolle luchthaven, Schiphol Group, de nieuwe 
container-zeehaven in Barcadera, Scheepvaartschool, ‘Smart Community’, Green ‘S’ 
Cool onderwijsprogramma. 

Aruba’s aanbod: Verbindingen maken tussen Europese bouwbedrijven en infrastruc-
turele projecten in Latijns-Amerika.
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Duurzame infrastructuur 
Aruba’s geloofwaardigheid: Succesvolle luchthaven, Schiphol Group, de nieuwe 
container-zeehaven in Barcadera, Scheepvaartschool, ‘Smart Community’, Green ‘S’ 
Cool onderwijsprogramma.

Aruba’s aanbod:  Verbindingen maken tussen Europese bouwbedrijven en infrastruc-
turele projecten in Latijns-Amerika.

Duurzame energie 
Aruba’s geloofwaardigheid: Exclusieve waste-to-energy fabriek, onderwater 
energieopslag, ‘Smart Community’, windparken, zonne-parking. 

Aruba’s aanbod: Showcase en aansluitingen voor duurzame oplossingen die nodig 
zijn in Latijns-Amerika.
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Website www.ga-ema.com
Email  info@ga-ema.com
Phone  +297 588 7075
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