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Er du klar til København?
Bli med oss på verdens største møteplass for 
vannbransjen 18.-23. okt 2020.

Innovasjon Norge, IWA Norge, Norsk Vann 
og Vannklyngen inviterer norske bedrifter og 
organisasjoner til å delta på norsk fellesstand 
under IWA 2020. Den norske standen er en del 
av en stor nordisk satsning under verdenskon-
gress som er støttet av Nordic Innovation. Vi 
søker nå etter relevante bedrifter og organisasjo-
ner som ønsker å delta på den norske fellespavil-
jongen og vise frem det beste og mest innovative 
Norge har å by på innen vannbransjen.

Norsk Paviljong under 
 merkevaren Norge
IWA Norge og Innovasjon Norge koordinererer 
arbeidet med den norske paviljongen i Køben-
havn for norske utstillere og deltakere. Her får 
norske aktører og prosjekter mulighet å presen-
tere seg for verden. 

Norske løsninger og produkter assosieres i 
stor grad med kvalitet og dette er en stor fordel 
når en stiller ut på messe i utlandet. At norske 
bedrifter blir mer eksportorienterte utgjør et 
viktig bidrag til den grønne omstillingen som 
norsk næringsliv skal gjennom i årene fremover. 
Å stille ut på IWA World Water Congress & 
 Exhibition som partnerland i den nordiske pa-
viljongen under «Merkevaren Norge» er en god 

anledning for norsk vannbransje til å profilere 
seg og sine løsninger overfor globale og ikke 
minst andre nordiske beslutningstakere. Det 
legges likevel vekt på å få fram hver bedrifts og 
prosjekts egenart som en del av utstillingen. 

Den norske paviljongen er 80 kvm stor og 
plasseres sentralt i hall C som en del av det nor-
diske området. Som partnerland i den nordiske 
paviljongen profileres Norge i alt av messens 
 eksterne kommunikasjon. Dette er en spennen-
de mulighet for norske bedrifter til å vise frem 
hva de har å by på for et internasjonalt bransje-
publikum. Til messen kommer beslutnings-
takere fra hele bransjespekteret.

Hvis ditt prosjekt eller din bedrift ønsker å 
presentere seg på en interaktiv og spennende 
måte ta kontakt med IWA Norge i dag.

IWA Norge mottar støtte fra 
 Nordic Innovation 
Sammen med Sverige, Finland og Island har 
IWA Norge fått tildelt prosjektfinansiering fra 
Innovation Nordic til en felles nordisk paviljong. 
Det nordiske samarbeidsprogrammet  Nordic 
Sustainable Cities gir støtte til felles  nordiske 
 aktiviteter som stimulerer til innovasjon og økt 
konkurranseevne i den nordiske VA-sektoren, 
og som fører til kommersiell og bærekraftig 
 utvikling.

NYTT fra 
 

Internasjonalt fokus i norsk vannbransje øker

Av Alexandra Seidinger, IWA Norge
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Økende aktivitet og medlemstall 
i IWA Norge 
IWA Norge har fått flere nye medlemmer og vi 
ønsker oss enda flere som vil bidra til å presen-
tere den norske vannbransjen for verden. 
Ønsker ditt selskap eller kommune å bli bedrifts-
medlem? IWA Norge koordinerer blant annet 
norsk deltakelse i København og som medlem 
får du støtte og rådgiving rundt din deltakelse. I 
samarbeid med våre nordiske partnere arrange-

res både faglige seminarer og sosiale mottakel-
ser i løpet av kongressuken. Utover det får du 
tilgang til IWA sine faggrupper og publikasjo-
ner. 

For mer informasjon om arbeidet vårt og 
medlemskap ta kontakt med IWA Norge: 
Kontakt:
Alexandra Seidinger
E-post: iwa-norge@norskvann.no 
M: 471 518 57


