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B2B Forum CCI sector

Voorstelling CULTURALLIA 2018 / Partnerbijeenkomst

Dinsdag 24 april 2018 om 10.00 uur in Bergen

CULTURALLIA - Hét B2B-matchmaking event voor de culturele en creatieve industrieën.

Na het succes van de editie 2015 die plaatsvond in het kader van Bergen 2015 – Culturele hoofdstad van Europa, komt
CULTURALLIA in 2018 terug met een speciale editie die in het teken staat van grensoverschrijdende partnerschappen in
de sector van de culturele en creatieve industrieën.
CULTURALLIA 2015 bracht meer dan 400 deelnemers uit een twintigtal landen/regio’s bijeen en er werden meer dan
3.400 zakelijke ontmoetingen georganiseerd.
De editie 2018 wordt georganiseerd door Hainaut Développement en de projectpartners Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen PROTOPITCH 3.0 en PROGRES. Het originele van het CULTURALLIA concept is de ontmoeting tussen de
economische en de culturele wereld door middel van de organisatie van een B2B forum.
Het doel is om 200 Belgische en Franse deelnemers bijeen te brengen gedurende 2 uitwisselingsdagen rond culturele
en creatieve industrieën op 4 & 5 oktober 2018 in Bergen.
In dat kader nodigen wij u uit om op dinsdag 24 april 2018 om 10.00 uur in Bergen de voorstelling van Culturallia
bij te wonen in aanwezigheid van de Belgische en Franse partners die de promotie van het forum zullen verzorgen
binnen hun netwerken. Als u dat wilt, kunt u ook het Congrescentrum – MICX bezoeken, deelnemen aan een
netwerklunch met verschillende partners en een bezoek brengen aan het museum van de Doudou.
Adres:
Hainaut Développement - boulevard Initialis 22 – 7000 Bergen
Contact:
Hainaut Développement
Alexandra DUPONT - alexandra.dupont@hainaut.be - Tél.: +32 65 342 537
www.culturallia.com

>>> BERGEN
België

Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen is een programma voor grensoverschrijdende samenwerking dat economische en sociale uitwisselingen stimuleert tussen de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk en Wallonië, West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil
gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van
het gebied. De projecten PROTOPITCH 3.0 en PROGRES maken deel uit van de as “ Versterken van het grensoverschrijdende concurrentievermogen van de
KMO’s”. www.interreg-fwvl.eu/nl
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