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I

eder jaar organiseert de Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) de
grootste Canadese defensie handelsbeurs CANSEC. In 2017 zal de beurs plaatsvinden op
woensdag 31 mei en donderdag 1 juni in het EY Centre in Ottawa. Op deze beurs worden nieuwe
technologieën en diensten voor het land-, marine- en luchtdomein aangeboden. Daarnaast zal er ook
aandacht worden besteed aan het belangrijke cyber security. Twee jaar geleden bezochten veertien
Nederlandse bedrijven met succes de CANSEC, dit in combinatie met het bezoek van Zr.Ms. Karel
Doorman aan Montreal.
Naast alle ontwikkelingen in het land- en luchtdomein bouwen de
Canadezen de komende decennia een groot aantal nieuwe
marineschepen. Hoewel de Canadese regering graag ziet dat zoveel
mogelijk materiaal uit eigen land komt, om werkgelegenheid en
innovatie te stimuleren, zal in de praktijk veel apparatuur uit het
buitenland komen. De Canadese “National Shipbuilding
Procurement Strategy” (NSPS) heeft een budget van maar liefst 35
miljard Canadese dollars (ongeveer 24 miljard Euro).
Voor Nederlandse bedrijven die de Canadese markt willen
verkennen, is CANSEC een uitstekende gelegenheid voor het
leggen van contacten. Naast het bezoeken van de beurs wordt er
ook gelegenheid geboden tot matchmaking met Canadese
bedrijven.
De defensie- en de economische afdeling van de Nederlandse
ambassade in Ottawa organiseert i.s.m. de NIDV de deelname van
een Nederlandse delegatie aan CANSEC. Als u geïnteresseerd bent
in deelname aan dit evenement kunt u contact opnemen met Peter
Huis in ’t Veld, NIDV, peter.huisintveld@nidv.eu.

De cijfers
De show bestrijkt ruim 12.000
vierkante meter met meer dan
11.000 bezoekers, waaronder
62 high level buitenlandse
delegaties uit 52 landen. Men
vindt er producten en
systemen voor zowel
landoptreden, marine, lucht-,
en ruimtevaart. CANSEC
organiseert 660 ontmoetingen
met 200 high level inkopers
van het Canadese Ministry of
National Defence, Canadese
bedrijven en buitenlandse
bezoekers.

Meer informatie over de beurs is te vinden op https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/.
The Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) is a not-for-profit national
business association that represents more than 1,000 member companies selling to the defence
and public security markets. The industries employ more than 109,000 Canadians and generate
$12.6 billion in annual revenues, roughly 50% of which comes from international sales. CADSI
member companies are of all sizes and offer a wide spectrum of goods and services to its
customers, and to business partners in Canada, the United States, and internationally.

