Business development missie; rode biotechnologie & pharma
10 – 12 april 2016
€250
(gebruik SIB voucher*)
€1.750 (zonder gebruik SIB voucher)
*Instrument van RVO
exclusief BTW

Wenen, Oostenrijk
Van 10 – 12 april, 48 uur geheel gefocust op business development. Contacten leggen met middelgrote
pharmabedrijven, collectieve bezoeken, briefings, netwerkrecepties, pitchsituaties, internationale
marktkennis opdoen. Samen onderweg is ook van elkaar leren en met elkaar zakendoen, waar mogelijk.
De kosten: slechts € 250, o.b.v. een export subsidie (u krijgt hulp bij de aanvraag). Organisatie: psps
export & investment services, samen met DutchCC en de Nederlandse Ambassade in Wenen en LISA
Vienna – hèt toonaangevende life sciences cluster in Oostenrijk.

Ons aanbod in het kort:
 U bezoekt de belangrijkste kennis- technologie centra waar u met diverse partijen in contact komt
en de kans heeft concrete vragen te stellen en te netwerken met de desbetreffende partijen
 Kom direct in contact met belangrijke partijen in Oostenrijk zoals Life Science Austria (LISA), de
Austrian Business Agency (ABA) en de Nederlandse Ambassade in Oostenrijk
 Grijp uw kans om uw innovaties te pitchen aan Oostenrijkse- en Nederlandse bedrijven- en
instanties uit de sector
 U bent 48 uur van huis en betaalt slechts € 250 euro; inclusief reis- en verblijf!
 Neem deel aan het Bioprocess International European Summit congres op de twee belangrijkste
dagen; dinsdag en woensdag. In samenwerking met beursorganisatie reed, kan psps u een speciale
prijs aanbieden waarbij u slechts 1025 euro, in plaats van 1800 euro! Inclusief 1-1 matching!

Voor wie?
De missie is geschikt voor Nederlandse
bedrijven uit de rode biotechnologie
met name bedrijven actief op het vlak
van:
 Farmaceutica (voor specifieke
doelgroepen of bepaalde genetica)
 Bio farmaceutica (b.v. biomarkers
of voor gebruik in de chemische
industrie)
 Medische biotechnologie
 Vaccinontwikkeling (voor bv. autoimmuun ziektes, infecties, kanker
of Aids)
 Stamcellentherapie/ -onderzoek
(stamcellen voor de ontwikkeling
van weefsel en organen buiten het
lichaam)
 Tissue Engineering (cel en
weefselonderzoek)
 Moleculaire diagnostiek
 Genentherapie (lichaamsvreemde
materialen ter aanvulling van
eigen genetisch materiaal)

Waarom deelnemen?
Voor de Oostenrijkse economie is Life Sciences & Health
een belangrijke en groeiende sector waarin 723 grote en
kleine bedrijven actief zijn. Wenen is het centrum van de
activiteiten op dit gebied. De sector draagt 5,4% bij aan het
bruto
binnenlands
product.
De
overkoepelende
brancheorganisatie LISA (Life Sciences Austria) zet zich
actief in om de branche te promoten en internationale
samenwerking te bevorderen. Oncologie is één van de
speerpunten. Oostenrijk heeft internationaal een
voortrekkersrol in de strijd tegen kanker. Aangezien er veel
verschillende vormen van kanker zijn, is samenwerking en
informatie-uitwisseling van het grootste nut. Oostenrijkse
onderzoekscentra werken nauw samen met de
gezondheidssector en het internationale bedrijfsleven.
Wat kunt u verwachten?
 Bezoeken aan voornaamste
onderzoeksinstanties/universiteiten in Wenen
 Netwerk event i.s.m. in de NL ambassade Wenen
 Seminar over zaken doen in Oostenrijk i.s.m. LISA
 Inclusief reis- en 2 overnachtingen
 Optioneel: 2-daagse deelname aan BioProcess Summit
voor een zéér voordelige prijs i.s.m. Reed.
Inclusief 1-op-1 matching!

 Lab- en testmiddelen
(ontwikkeling van test voor bv.
genetische antistoffen)

Meer informatie: Nora van der Horst, Project Manager
E: vdhorst@pspsconsultants.nl VOORLOPIG
T: (0)70 322 90 06PROGRAMMA (TBC)

Zondag 10-04
18:35

Vertrek uit Nederland
Vertrek vanuit luchthaven Rotterdam/Den Haag
Verblijf in hotel Motel 1: Europa Platz 3, 1150 Vienna

Maandag 11-04
09:00

Kick-off op de Nederlandse ambassade in Wenen
Ontvangst op de Nederlandse ambassade in Wenen.
Ambassadeur van de Nederlandse ambassade in Oostenrijk, zal ons verwelkomen.
NL ambassade in Oostenrijk - Specialist op het
gebied van cultuurverschillen tussen Oostenrijk en
Nederland

De Oostenrijkse zakencultuur
Wat zijn de culturele verschillen tussen Nederlanders en
Oostenrijkers? Tips in het zakendoen met Oostenrijkers.

Nicole van der Pauw, Policy officer Economic Affairs
LISA- Life Science Austria (LISA) promotes the life
science sector in Austria on the international stage
and is the first point of call for enquiries relating to
it.

LISA
Wat zijn de belangrijke clusters? Hoe ziet de
wetenschappelijke omgeving eruit? Welke trends spelen
er?

Spreker N.N.
Austrian business agency (ABA) - “Decision making
on R&D activities and investments is the availability
of grants”

R&D: Biotechnologie in Oostenrijk - ABA
Hoe vraagt u grants aan? Wat zijn de mogelijkheden?
Interessante R&D subsidies in Oostenrijk.

Spreker: mevrouw Schulz-Strelow, executive partner
van de Austrian Business Agency
Spreker N.N.

Ervaringsbericht en Q & A
Leer van de praktijk ervaring van een Nederlandse
ondernemer die zich in Oostenrijk heeft gevestigd.

12:30

Lunch
Na het seminar zal u een lunch worden aangeboden door de ambassade, waar u

Bezoek aan kennisparken

contacten kunt leggen met de sprekers, de ambassademedewerkers die uw
Bezoek
aan
Biocenter:
wetenschappers
uit meer dan 40 landen verrichten hier
belangen
in Vienna
Oostenrijk
kunnenongeveer
dienen en1.400
andere
partijen.
grootschalig onderzoek op een oppervlakte van maar liefst 90.000 m². De kernactiviteiten zijn voornamelijk
microbiologie, biochemie, oncologie en bio-computing. LISA wordt op website genoemd. Heeft 11 bedrijven op

14:00

Bezoek aan Medical University of Vienna
Het Wiener Allgemeines Krankenhaus is het algemene universitaire ziekenhuis van Wenen (vergelijkbaar met UZ
Gasthuisberg Leuven). Naast het universitaire ziekenhuis ligt een campus en een modern kwartier waar talrijke
instellingen en laboratoria onderzoek doen op vlak van (bio)medicijnen en medische engineering. Er zijn 5
research clusters gevestigd: Allergies/Immunology/Infectious Diseases, Oncology, Neuroscience, Cardiovascular
Medicine en Imaging.
Life Sciences instituten en Oostenrijkse universiteiten staan wereldwijd zeer hoog aangeschreven. Er zijn in
Oostenrijk 55 instituten actief in de life sciences wereld en hebben 19.830 werknemers in dienst.
16:00

Bezoek aan Business Park EcoPlus

De mErvaring van NL bedrijf in baxter
Wij vullen dit onderdeel graag in op basis van de deelnemende bedrijven. Een greep van international centers
30 genodigde
binnen
dit parkvoor
zijn: Technopol Krems, Technopol Tulln en Technopol Wiener Neustadt.
Afhankelijk van de deelnemers, zullen hier bedrijven worden bezocht die relevant zijn voor u.
18:00

Netwerk buffet bij Nederlandse Ambassade Oostenrijk
Het netwerkbuffet vindt plaats bij de residentie van de ambassadeur. Hier heeft u de mogelijkheid te netwerken
met Oostenrijkse middelgrote pharma bedrijven. U zult van ons een lijst ontvangen met alle aanwezige partijen
tijdens het netwerk buffet. Indien u interesse heeft om met één of meerdere partijen een 1-op-1 gesprek te
voeren, kunt u dit aangeven en zullen we ervoor zorgen dat u met hen het gesprek kan aangaan.

Pitches
Hier heeft u de kans uw product te presenteren in een pitch. Hierna zult u de kans hebben om 1-1 gesprekken aan
te gaan met partijen die voor u interessant zijn.

Dinsdag 12-04
09:00

Bezoek aan Vienna BioCenter
Vienna Biocenter: In december 2001 werd het startschot gegeven voor een ambitieus plan om het Vienna
BioCenter (VBC) verder uit te breiden en daarmee de positie van Wenen als standplaats voor Biotechnologie uit te
bouwen. In december 2008 werd door het Ministerie van Wetenschappen een pakket gepresenteerd met
investeringen van 51 miljoen euro voor de volgende tien jaar (2009-2018). Van deze uitbreiding profiteren zowel
gevestigde life science bedrijven als startups en spin-offs met de nadruk op R&D. Het VBC is al een aantal jaren dé
vestigingsplaats voor onderzoeksinstituten, ondernemers en universitaire instellingen. Ongeveer 1.400
wetenschappers uit meer dan 40 landen verrichten hier grootschalig onderzoek op een oppervlakte van maar liefst
90.000 m². De kernactiviteiten zijn voornamelijk microbiologie, biochemie, oncologie en bio-computing.
Directe kansen: Nederlandse bedrijven hebben kansen voor samenwerking op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling. Voor toeleveranciers van laboratoria en biochemische bedrijven bestaan er mogelijkheden bij de
grote farmaceutische bedrijven.
12:30

Einde programma. Optioneel:
BioProcess International European Summit
Connecting Science, Technology, Business to Optimize Bioprocessing
Met ruim 450 bio-processing besluitvormers, 230+ bedrijven, 65:35 inkoper/verkoper en top internationale
corporaties. Met psps kunt u voor een zeer voordelig tarief de twee belangrijkste dagen bezoeken! Ook heeft u
hier de mogelijkheid om 1-1 gesprekken te voeren met interessante partijen door middel van een online profiel.
Uiteraard bieden wij ondersteuning bij de aanmelding en coördinatie hiervan.
psps prijs voor bezoek congress dinsdag en woensdag : slechts €1025,- (799 pond, excl. 20% VAT)
Indien u rechtstreeks via de organisatie boek, kost het u ruim 750 euro meer.
Extra informatie:
BPI EUROPE 2016 serves as an exciting Summit which will cover the topics of Biology, Biotechnology, Vaccine
Business, Biophysical, Research, Development and Innovative Healthcare and a lot more.
The number of attendees expected to participate in this Summit is nearly 400. 12th Annual Bioprocess
International European Summit is organized annually. Participants in the BPI EUROPE 2016 are generally sector
experts and specialists for the Biology, Biotechnology, Vaccine Business, Biophysical, Research, Development and
Innovative Healthcare area with the following profession areas: experienced representatives, specialist trainers
and expert advisors, leading support professionals industry and invoice researchers

Prijs en aanmelding
€250 ( met SIB voucher) €1.750 (zonder gebruik SIB voucher)
Als deelnemer mag u 2 concurrenten aangeven; die krijgen van ons geen uitnodiging.
Bedragen excl. BTW. Inclusief: reis, 2- nachten verblijf, bedrijfsbezoeken en overige acticiteiten.
Meer informatie over de SIB voucher vindt u hier.
Schrijf u nu in of voor meer informatie, contacteer:
Nora van der Horst – Project Manager / T: +31 (0)70 322 90 06 / E: vdhorst@pspsconsultants.nl

Extra informatie


Na de missie zijn er ook mogelijkheden tot een individueel coaching traject om uw export naar Oostenrijk
verder uit te breiden.



Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en zal er een intakegesprek volgen. Wij zullen uw aanvraag
van de voucher bij de RVO regelen.



Het aantal deelnemersplekken is beperkt, daarom geldt vol=vol.

