
 

Bijlage: Overzicht beurzen 2018 

 
Januari 2018 

International Water Summit (part of Abu Dhabi Sustainability week) 
15-18 januari, Abu Dhabi, UAE 
Innovatieve bedrijven in de watertechnologie komen hier helemaal tot z’n recht. De golfregio 
biedt vollop kansen voor energie gerelateerde bedrijven en cleantech technologieën. 
Meer informatie  
 

 
Maart 2018 

World Water Forum 
18-23 maart, Brasilia, Brazilië 
Het Wereld Water Forum (WWF) is een van de belangrijkste high level events waar internationale 
topexperts en politici samen komen. Het is dé plek waar beleid, wetenschap en bestuur elkaar 
ontmoeten.  
Meer informatie 
 

 
April 2018 

Asia Water 
10-12 april, Kuala Lumpur, Maleisië  
Asia Water is met 15.000 bezoekers en 1000 exposanten een van de grotere water industrie 
evenementen in de regio. Dit event is interessant voor bedrijven met een focus op utilities en 
afvalwater en specifiek op de regio Zuid-Oost Azië.  
Meer informatie 
 

 
Mei 2018 

IFAT München 
14-18 mei, München, Duitsland 
Een van de grootste waterbeurzen wereldwijd, met name interessant voor bedrijven die actief zijn 
in watermanagement, riool- en afvalwater en grondstoffen management. 
Meer informatie 
 

 
Juni 2018 

Aquatech China 
31 mei – 2 juni, Shanghai, China 
Deze beurs is interessant voor bedrijven actief in de watertechnologie. Met ruim 80.000 
bezoekers verdeeld over 3 beursdagen en bijna 2000 exhibitors is dit een van de grootste 
watertechnologie beurzen ter wereld. 
Meer informatie 
 

  

http://www.internationalwatersummit.com/welcome
http://www.worldwaterforum8.org/production/docroot/en
http://www.worldwaterforum8.org/production/docroot/en
http://www.asiawater.org/
http://www.asiawater.org/
https://www.ifat.de/
https://www.ifat.de/
http://www.aquatechtrade.com/China


 

Juli 2018 

Singapore International Water Week 
8-12 juli, Singapore 
De Water Expo van de Singapore International Water Week is een van de belangrijkste water 
trade shows in de wereld, met een focus op innovatie, producten, diensten, maar ook aandacht 
voor case studies op het gebied van watertechnologie. 
Meer informatie 
 

 
September 2018 

Aquatech Mexico 
4-6 september, Mexico City, Mexico 
Met 150 exposanten en ruim 5000 bezoekers is Aquatech Mexico een van de grootste 
watertechnologiebeurzen in de regio. De bezoekers van de beurs zijn waterprofessionals, met 
focus op de proces-, drink- en afvalwatersectoren.  
Meer informatie 
 

IWA World Water Conference & Exhibition 
16-21 september, Tokyo, Japan 
Dit wereldwijde event is interessant voor bedrijven in de watertechnologie met een focus op 
oplossingen en innovaties in water en industrie. 
Meer informatie 
 

WEFTEC 
29 september-3 oktober, New Orleans, USA 
Gericht op de vooral Noord-Amerikaanse markt is dit event interessant voor bedrijven en 
innovaties uit de brede watertechnologie sector. 
Meer informatie 
 

 

 

http://www.siww.com.sg/
http://www.siww.com.sg/
https://www.aquatechtrade.com/en/mexico/
https://www.aquatechtrade.com/en/mexico/
http://worldwatercongress.org/
http://worldwatercongress.org/
http://www.weftec.org/

