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WATER TECH BOOST
INNOVATION OG FORRETNINGSUDVIKLING FOR SMÅ

OG MELLEMSTORE VANDVIRKSOMHEDER

Konferencer & udstilling Viden Internationalisering

Eksponering

Matchmaking

Mød nye kunder

Dialog med investorer

Få viden og bliv opdateret

på nye tendenser

Mød førende danske og

internationale forskere

Adgang til platform for

internationalisering

Få kvalitetsstemplet

"Efficient Solution

Label"

Sammensæt dit eget forløb
Skræddersy dit forløb ud fra din virksomheds behov. Vælg fx udstillingsplads på IWA, deltag i

webinaret om internationaliseringsmuligheder og tilmeld dig vores internationale platform. 

Besøg cleancluster.dk for mere information

Med Water Tech Boost kan du øge kendskabet til din virksomhed, få ny viden og få

adgang til eksportmuligheder. Du får mulighed for at møde nye kunder og investorer,

samt komme i dialog med førende danske og internationale forskere og potentielle

samarbejdspartnere fra vandteknologibranchen.



MAJ 2021 - TECHBBQ 

EVENTS 

Sammensæt dit forløb ud fra nedenstående
aktiviteter, events og tilbud

MAJ 2021 - IWA 
Bliv udvalgt som udstiller
Deltag i matchmaking og workshops
Mød internationale forskere, investorer og
kunder

Bliv udvalgt som udstiller
Mød investorer og kunder
Deltag i matchmakingJUNI 2021 - RØRCENTERDAGE 

Bliv udvalgt til fælles udstillerstand
Deltagelse i messen
Deltagelse i workshop og match-
making

SEPTEMBER 2020 - 
Water Tech Boost Kick-off 

OKTOBER 2020 - 
SDG TECH AWARD 

Adgang til awardshow
Deltag i matchmaking

Finansierings-
muligheder

Kapitalfrembringelse
fra investorer

WEBINARER

FEBRUAR 2021 - 
DANISH WATER FORUM Årsmøde 

Præsenter din virksomhed og
teknologi
Mød førende forskere

Eksportstøtte til
SMV'er

Eksportmuligheder &
internationalisering

Samarbejde
med forskere

OKTOBER 2020 - 
NEPTUN Kick-off i Kiel

Digitalisering i
vandbranchen

Få indblik i innovationssamarbejder
Mød interessenter og forskere fra
vandbranchen og

Mød andre vandteknologi-virksomheder
Få ny viden

SEPTEMBER 2020 - 
NEPTUN Kick-off i Kolding

Få indblik i innovationssamarbejder
Mød interessenter og forskere fra
vandbranchen og



Water Tech Boost er et tilbud til små og mellemstore vandteknologivirksomheder.
Bag Water Tech Boost står projektet "Innovationsklyngen for Vandteknologi", som
består af en stærk partnerkreds, der vil skabe samklang i små og mellemstore
 vandvirksomheder, samt skabe vækst og eksport af danske vandløsninger. Projektet
vil gøre servicetilbud lettere tilgængelige for små og mellemstore vandvirksomheder,
samt igangsætte udvikling og innovationstiltag med involvering af virksomhederne
gennem workshops og videndeling.

Kontakt os for mere
information og dialog om
hvordan I kan deltage

WATER TECH BOOST

Bjørn Kaare Jensen
Chefkonsulent
Tlf: +45 2283 9246
Mail: bkj@geus.dk


