Creatieven, start-ups, scale-ups en MKB naar
South by South West (SXSW)

Bent u een innovatieve tech of creative start-up, scale-up of mkb-er en bent u klaar om de Amerikaanse markt
te veroveren met uw idee of product? Doe dan mee aan de collectieve handelsmissie naar South by Southwest
(SXSW).
SXSW (11 tot en met 20 maart 2022) is een jaarlijks festival in Austin, Texas USA op het snijvlak van
interactieve media, tech, film en muziek. Op ruim honderd podia treden meer dan 2000 artiesten op uit meer
dan vijftig landen. Sinds 1987 heeft SXSW-wereldsterren ontvangen onder wie Bruce Springsteen, Prince, Jay-Z
en Pharrell. Voor 2022 zijn sprekers zoals Michael Dell (founder Dell), futurist Amy Webb, Game creator Sarah
Bond (Microsodt) en Maëlle Gavet (CEO Techstarts) aangekondigd.

CreativeNL en New Dutch Wave @ SXSW
CreativeNL en New Dutch Wave faciliteren internationale ontmoetingen tussen professionals op SXSW. Als
Nederlanders gezamenlijk staan we sterker in onze presentatie. Nederlanders worden in het buitenland gezien
als creatief, ondernemend, direct en open-minded.
Nederland presenteert zich op SXSW met verschillende netwerk, matchmaking, pitch - en showcase
evenementen met ruimte voor creatieve start-ups, scale-ups en mkb. De deelname richt zich op het versterken
van de positie van de Nederlandse creatieve industrie op de Amerikaanse markt.
Verwacht een onvergetelijke ervaring die nieuwe zakelijke leads, media-aandacht, innovatie-inspiratie,
serendipiteit en enkele vrienden en herinneringen voor het leven kan genereren.

In 2022 willen we voortbouwen op de activiteiten en het netwerk die we de afgelopen vijf jaar hebben
gecreëerd en zullen we ons richten op het benutten van onze internationale samenwerkingen met onder
andere de Midwest House, British house, Canada house, German Innovation, Austria , het EU house , SXSW
festival en nog veel meer....

Voor welke start-ups, scale-ups en mkb?
Als start-up/scale-up/mkb bent u actief in een van de tech- en creative gebieden die hieronder vermeld staan.

Thema's
Voor 2022 heeft New Dutch Wave, met het oog op het programma van SXSW, als specifieke thema’s:
•
•
•
•
•
•

Advertising & Brand Experience
Health & Medtech
Smart City & Transportation
Tech Industry
Startups
Creative industry – Design, Music, TV-Film & Art

Programma
Voorafgaand aan SXSW wordt er een voorbereidingsbijeenkomst georganiseerd. Het programma tijdens SXSW
bestaat onder andere uit korte informatieve sessies, landenhuizen bezoeken, showcases en
netwerkmogelijkheden. Ook matchmaking (in de vorm van speeddates) maakt deel uit van het programma.
Hierin krijgt u de mogelijkheid om op basis van uw persoonlijke wensen internationale partijen te ontmoeten.

Data
New Dutch Wave is op SXSW aanwezig: van vrijdag 11 maart t/m woensdag 17 maart 2022

Kosten
De kosten per deelnemend persoon zijn begroot op € 2.350,Dit zijn de kosten van een SXSW Badge (1250,- euro voor interactive ticket), matchmaking, landenhuizen
programma, netwerkevenementen, deelname aan de voorbereidingsbijeenkomst en organisatie. Ook enkele
drankjes, hapjes en een diner zijn hierbij ingesloten. Voor deze missie is geen subsidie-arrangement
beschikbaar.
Overige reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Procedure / voorwaarden
Bij uw aanmelding dient u aan te geven of uw bedrijf
•
•

een start-up of mkb-bedrijf is en of:
Er is ruimte voor maximaal 30 start-ups/mkb-ers.

Aanmelden
Meld u aan vóór 15 februari 2022.

Meer informatie
Kijk op de website van New Dutch Wave en/of SXSW
Als u aan deze inzending wil deelnemen, of als u graag meer informatie over deze vakbeursdeelname
ontvangt, kunt u contact opnemen met:
Jean-Paul Mau-Asam – tel + 31 6 41 37 63 35 mail: jean-paul@newdutchwave.com
Linda Holleman – tel +31 6 10 93 18 21 mail: linda@newdutchwave.com

