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Wat is het belang van waterstof voor onze maatschappij? Wat moet er

 gebeuren om dat te realiseren? Hoe faciliteert de overheid hierin? Welke 

uitdagingen dienen te worden gerealiseerd? Wie zijn belangrijke spelers

 op dit gebied? Wat is er al en hoe functioneert het? Welke kansen biedt 

dat voor ondernemers en beleggers? 

Hydrogen Opportunities Tour Belgium 2022 
Fast Concepts en Atrimonium organiseren een gezamenlijke Hydrogen  

Opportunities Tour om deze vragen te beantwoorden, rijden op waterstof

te laten ervaren én om mensen met elkaar in contact te brengen! 

Programma   

Tijd  Plenair  Tour – shift I  Tour – shift II  Netwerken 

09:00  ontvangst

 
Antwerpen (ntb) 

09:30   opening en spreker 1 

 
door persoon met grote reputatie in waterstof 

10:30    Deelname Tour  Workshops & Workshops & 

   standbezoek  standbezoek 

12:30  lunch 

13:30  spreker 2 

 
door een strategisch partner 

14:30    Workshops &  Deelname Tour  Workshops & 

  standbezoek  standbezoek 

16:30  spreker 3

 
door ondernemer die met waterstof actief is in zijn bedrijf 

17:00  Netwerken – prijsuitreiking Tour – afsluitende receptie met hapjes 

hydrogenopportunitiestour.eu



Voor wie 
+ Bedrijven en ondernemers

+ Beleggers

+ Geïnteresseerden in de waterstofrevolutie

die bewust zijn dat waterstof een onmiskenbare oploss-

ing biedt in de energie-transitie en die mee zorg willen 

dragen voor een gezondere planeet. 

 

Waarom deelnemen?
Partners
Highlight your brand! Neem contact met Arjan voor de 

mogelijkheden en de pakketten: 

+ Strategic Partnership, als partner voor alle geplande 

activiteiten voor het volledige jaar 

+ Gold Sponsor (inclusief standhouder promotiemogelijk-

heden bij start, lunch en finish, alsook goody bags) 

+ Silver Sponsor (inclusief standhouder promotiemoge- 

lijkheden bij start, lunch en finish, alsook goody bags) 

+ Bronze Sponsor 

+ Membership 

+ Workshop en/of bedrijfsbezoek tijdens de tour 

+ Landmark Sponsor 

Onze bovenvermelde partners hebben de mogelijkheid 

om hun producten of diensten zichtbaar te maken  

voor een publiek van ondernemingen, entrepreneurs,  

beleggers en andere geïnteresseerden in de waterstof  

economie. Dit event biedt een unieke kans om extra  

media-aandacht te krijgen door haar specifieke kader 

van waterstofmobiliteit in Vlaanderen. 

+ In de professionele after movie wordt u vermeld of 

geïnterviewd 

+ Uw logo wordt gebruikt op volgende kanalen: 

 Website, Polo, Rally shield én Track Me app (vereist voor 

deelnemers) 

+ U kunt bovendien deelnemen met een bedrijfsteam of 

uw relaties uitnodigen

Maak het deelnamebedrag over naar Fast Concepts,  

NL 80 KNAB 0257 0871 68 ovv Hydrogen Opportunities 

Tour Belgium en uw emailadres. U ontvangt daarna een 

bevestiging van uw deelname en een factuur.
arjan@fastconcepts.nl  / +31 6 41289084

Uw deelname snel garanderen? 

Waarom deelnemen?
Deelnemers
+ Ervaar zero emission mobiliteit in de praktijk  

(rijden én tanken) 

+ Een strategisch spel op basis van zero emission 

mobiliteit 

+ Team building 

+ Networking 

+ Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan 

een goed doel voor een gezondere samenleving  

Inschrijven 
+ Deelname programma inclusief Hydrogen Opportu-

nities Tour : € 795 (voor 2 pers.) 

+ Individuele deelname zonder Tour maar mét pres-

entaties, standhouders, workshops, lunch, receptie en 

networking : € 350 (per pers.) 

Inbegrepen zijn: 

+ Drankjes, lunch en receptie 

+ Ter beschikking, gebruik en verzekering waterstofauto 

(2 deelnemers per auto) 

Opgepast, beperkt aantal plaatsen! 

Over de naamgevende partner van de Tour 
– Isatis Hydrogen Opportunities Fund 
Isatis Hydrogen Opportunities Fund is één van de eerste 

specifieke en puur thematische beleggingsfondsen 

in Europa. Het fonds biedt een one-stop shop voor 

beleggers die in een gediversifieerde portefeuille willen 

beleggen van een vijftigtal bedrijven in de watersto-

feconomie over de volledige waardeketen.  

 

Over ons – Fast Concepts 
Fast Concepts is een Nederlands bedrijf dat gespe-

cialiseerd is in het promoten van duurzame mobiliteit. 

Daarvoor heeft ze een eigen tooling ontwikkeld:  

ElektriciTijdrit. Daarmee organiseert Fast Concepts 

evenementen door heel Europa. Fast Concepts is onder 

meer initiatiefnemer van de 24 uur Waterstof Challenge 

en H2rijders.nl.

hydrogenopportunitiestour.eu
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