
 

 
 
 

Life Sciences & Health partnering China 

 

Shanghai, 13 – 18 mei 2015 
 

Interesse? Neem contact met ons op! 

 
 

 
 

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de Nederlandse ambassade in 

Beijing en het Consulaat-Generaal in Shanghai nodigen u uit om deel te nemen aan Life 

Sciences & Health partnering events in Shanghai in de week van 13 – 18 mei 2015. 

 

Neem deel aan het Sino-Euro-BioPartnering Forum, bezoek de China Medical Equipment Fair en 
maak gebruik van de begeleiding van het Innovatie Attaché netwerk voor tailormade matchma-

king gesprekken en site visits. Bij voldoende deelname zal er een gezamenlijk bezoekprogramma 
samengesteld worden. 
 

Met dit initiatief willen wij een waardevol netwerk voor u openleggen en met u de kansen ontwik-

kelen voor samenwerking in China. Dit geeft u de mogelijkheid om uw expertise en/of technologie 
internationaal te presenteren en met belangrijke stakeholders in uw vakgebied van gedachten te 
wisselen en samenwerkingen te bespreken. 
 

U bent van harte uitgenodigd uw belangstelling kenbaar te maken! 
 

  



 
Sino-Euro-BioPartnering, 13 mei 2015 
 
Graag brengen wij het Sino-Euro-BioPartnering (SEBP) forum bij u onder de aandacht, wat zal 
plaatsvinden op 14 mei in Shanghai, China. Deze partnering conferentie biedt een ideaal platform 
voor Europese, innovatieve MKB-ondernemingen (biotech, pharma of medtech) die op zoek zijn 

naar partners in China. 

 
De thema’s van SEBP 2015 richten zich met name op: 

- Equipment development 
- Distribution channels 
- Strategic investments 
- Business development 

- Contract research (CRO) 

 
Aan Chinese zijde worden leidende, lokale bedrijven verwacht, zoals Sinopharm, Shanghai Phar-
ma, Simcere en Wuxi Apptec. Hoogeplaatste sprekers zijn o.a. Mr. Yu Mingde, voorzitter van de 

China Pharmaceutical Industry Association, en Mrs. Meng DongPing, vice directeur van de China 
Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health   Products. 
 

Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om via een online B2B platform de matchmaking te star-

ten. Hiervoor is slechts pre-registratie vereist. Na volledige registratie krijgt u toegang tot uitge-
breidere projectinformatie van overige deelnemers en kunt u deelnemen aan het symposium op 
14 mei 2015. 
 

In de bijlage en op www.sebp-china.com vindt u gedetailleerde informatie.   
 

 

 
 

 

 

 

China International Medical Equipment Fair, 15-18 mei 2015 
 

Het Sino-Euro-BioPartnering evenement 
kan gecombineerd worden met een be-
zoek aan de China International Medical 
Equipment Fair. Deze fair is één van de 

meest toonaangevende medische beurzen 
van Azië. 
 

De China International Medical Equipment Fair vindt in dezelfde week plaats in Shanghai, van 15 

t/m 18 mei. Deze beurs vindt twee keer per jaar plaats en de lente editie is de meest internatio-
naal georiënteerde versie. In 2014 telde de de fair maar liefst 92,399 bezoekers (uit 140+ lan-
den) en 2.800 exposanten uit 26 landen. Meer informatie vindt u op de website 
http://en.cmef.com.cn/. De Taskforce Healthcare organiseert in samenwerking met FME een Hol-

land Paviljoen op deze beurs.  
 

  



 
 

Tailormade programma, 13-18 mei 2015 
 
Voor bedrijven die zich richten op R&D en innovatie 

kan het Innovatie Attaché Netwerk gedurende de week  
(individuele) bezoeken aan bedrijven en onder-

zoeksinstellingen organiseren. Daarnaast kan het 
IA-netwerk Q&A sessies organiseren bij verschillende     

incubators in de regio, waar mogelijkheden tot ont-
wikkeling, productie, IP management en financiële on-
dersteuning van producten worden bediscussieerd.  
 

 
 

Kosten 

We zijn in onderhandeling over de kosten voor deelname aan de partnering events. Een voorlopi-
ge kostenraming voor deelname aan het totale programma: 
 
Retourvlucht AMS – SHG              circa € 750-1200 

Overnachting (p.p.p.n.)                 circa € 100 
Registratie SEBP                           maximaal € 300 
Registratie CMEF                           minimaal € 3600 
Ondersteuning RVO.nl & IA*           circa  € 200 

 

∗ RVO.nl en het Innovatie Attaché Netwerk (IA) kunnen, in overleg met de deelnemers, een begeleidende 

rol vervullen en extra activiteiten organiseren. Kosten die hieruit voortvloeien zullen (deels) gedekt wor-

den door de deelnemers. Denk aan vervoer ter plaatse, eventuele briefing/debriefing, organiseren van 

additionele evenementen. 

 

 

 
Meer informatie 

 
Bent u geïnteresseerd in deelname en wilt u meer informatie? U bent van harte uitgenodigd uw 
belangstelling kenbaar te maken! Neem contact op met Niels van Leeuwen, 088 – 602 5290, 

niels.vanleeuwen@rvo.nl. 
 
 
 

Gerelateerde websites 
 
- Zaken doen in China, Life Sciences: http://china.nlambassade.org 
- IA-netwerk China: http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/ia-

netwerk/china  
- RVO.nl Technology Matchmaking: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/technology-

matchmaking-eioi 
 


