FOR IMMEDIATE RELEASE
ROBOBUSINESS EUROPE EN TUS EXPO ORGANISEREN EERSTE
INTERNATIONAL ROBOTICS WEEK
RoboValley strategisch partner van nieuw robotica-evenement
Delft, 23 december 2016 – RoboBusiness Europe en TUS Expo organiseren in
samenwerking met RoboValley de eerste editie van de International Robotics
Week, die van 19 tot en met 21 april 2017 plaatsvindt in Delft en de
metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
De International Robotics Week verenigt de vakbeurzen en congressen
RoboBusiness Europe, TUS Expo en ROS Industrial Summit en wordt daarmee één
van de grootste robotica-evenementen ter wereld. Er worden meer dan 4.000
bezoekers vanuit de hele wereld verwacht. De congressen vinden plaats in het World
Forum in Den Haag en er is een uitgebreid programma in Delft en omstreken.
Er worden bezoeken gebracht aan de labs van onder andere TU Delft en ESA en er
vinden demonstraties plaats bij verschillende fieldlabs in de metropoolregio
Rotterdam-Den Haag. Het gaat hier om demonstraties met drones en autonome
vervoersmiddelen op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk en met aquabots bij
RDM Rotterdam. In Delft worden daarnaast nog diverse activiteiten in de stad en op
de campus van TU Delft georganiseerd.
Ken Moyes, managing director van EH Media en licentiehouder van RoboBusiness
Europe: "We hebben een aanzienlijk internationaal publiek van producenten tot
eindgebruikers in de robotica. Deze combinatie van evenementen biedt deze
bedrijven een kwalitatief toonaangevende Europese vakbeurs en conferentie,
ondersteund door netwerkactiviteiten in het roboticadomein.
Niels Westendorp, medeoprichter van TUS Expo: “Het combineren van deze
evenementen biedt de mogelijkheid om, samen met toonaangevende partners, een
indrukwekkend internationaal robotica-evenement in Europa te organiseren waarbij
marktpartijen actief met elkaar worden verbonden.”
De strategische samenwerking met RoboValley, het internationale roboticaplatform
dat is voortgekomen uit TU Delft Robotics Institute, biedt de organisatoren toegang
tot hoogwaardige kennis en een groot internationaal netwerk van experts.
Arthur de Crook, managing director van RoboValley: "Met RoboValley als
kennispartner en ‘host’ van deze eerste International Robotics Week, ontstaat er een
unieke kans voor Nederland om zich als robotica- en innovatieland te profileren."

Over EH Media
EH Media is een aan de Amerikaanse oostkust gevestigd, geïntegreerd mediabedrijf.
EH Media heeft in Noord-Amerika een leidende positie als distributeur van
onafhankelijke content voor consumenten en bedrijfsleven op het gebied van
consumentenelektronica, commerciële en gebruiker gedefinieerde elektronica,
veiligheid, informatietechnologie, kerkgebouwen, professionele audio, robotica en
supply chain management. EH Media verstrekt wereldwijd informatie aan miljoenen
professionals en consumenten door middel van multimedia publicaties, websites,
nieuwsbrieven en evenementen.
Voor meer informatie, zie www.ehmedia.com
Over TUS Expo
The Unmanned Systems Expo (TUS Expo) is een toegewijd en gefocust zakelijk
platform, uniek in het verbinden van bedrijven vanuit de gehele waardeketen van
onbemande systemen met eindgebruikers.
Voor meer informatie, zie www.tusexpo.com
Over RoboValley
RoboValley neemt het voortouw bij het verbinden van de Nederlandse roboticagemeenschap (9 universiteiten, 2 onderzoeksinstituten en meer dan 400 roboticawetenschappers) met internationale robotica-ecosystemen. RoboValley faciliteert de
samenwerking tussen experts, onderzoekers, ondernemers en beslissers uit zowel
de publieke als private sector. Als gevolg daarvan ontwikkelt zich een uniek netwerk
en is RoboValley leidend bij de ontwikkeling van de ‘next generation’ robotica.
Voor meer informatie, zie www.robovalley.com
Informatie
Voor meer informatie inzake RoboBusiness Europe of TUS Expo kunt u contact
opnemen met:
Anoeska Hagenstein
a.hagenstein@tusexpo.com
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