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Sport is zeker tijdens de Olympische Spelen meer dan sport alleen. 
In de Olympische gedachte staat sport in dienst van maatschappelijke 
ontwikkeling met aandacht voor actuele thema’s. 
 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met 
RVO, Papendal en NOC*NSF, is er op gericht om het Nederlandse 
bedrijfsleven zoveel mogelijk te betrekken bij deze unieke 
sportgebeurtenis. Voor de 32e editie van de spelen, volgend jaar  
in Tokyo, wordt deze betrokkenheid naar een nieuw hoogtepunt 
getild. En uw organisatie kan hier onderdeel van zijn. 

Gedurende de zes weken in aanloop naar de Olympische Spelen  
(1 juni 2020 t/m 10 juli 2020) krijgen Nederlandse innovaties op 
het gebied van de Nexus Food-Water-Energy, High-Tech, en Vitality 
de mogelijkheid zich te presenteren aan het Japanse bedrijfsleven  
in de speciale Rangaku editie van de TeamNL Tokyo Expo die voor 
deze gelegenheid georganiseerd wordt. Ontdek al uw mogelijkheden 
in deze brochure. 

Onder de noemer ‘Rangaku’ wordt een eeuwenoude partnership 
tussen Nederland en Japan nieuw leven ingeblazen. Een partnership 
(1641-1853) waarin Nederland eigenhandig verantwoordelijk was 
voor de invoer van alle Westerse kennis in Japan. Een toegevoegde 
waarde die in Japan ook wel bekend werd onder de naam ‘Rangaku’, 
of te wel ‘Dutch Learning’.

Ontdek alle mogelijkheden in deze brochure.

INTRODUCTIE
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De TeamNL Tokyo Expo is een platform voor het beste wat het 
Nederlands bedrijfsleven te bieden heeft binnen de kernthema’s 
van de Nexus Food-Water-Energy, High-Tech Innovation en Vitality. 

Een ideaal en aantrekkelijk platform voor bedrijven, clusters, 
sectoren en consortia om zichzelf te presenteren aan het Japanse 
bedrijfsleven en kennisinstellingen, en hen te overtuigen van de 
kansen die Nederlandse innovaties te bieden hebben. Binnen 
de expo worden de benoemde kernthema’s centraal gesteld. 
Daarnaast vinden er lezingen en netwerkactiviteiten plaats,  
en worden er programma’s vanuit de organisatie aangeboden.

De TeamNL Tokyo Expo wordt,  van 1 juni 2020 t/m 10 juli 2020, 
georganiseerd als onderdeel van het NL Team Tokyo Center.  
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met  
RVO, trekt hierin samen op met Papendal en NOC*NSF, om  
middels deze expo het bedrijfsleven te ondersteunen bij 
internationale ambities, exportmarkten en het realiseren van 
zakelijke contacten. Naderhand vormen de ruimtes tijdens de 
Olympische Spelen, samen met het Holland Heineken House,  
hét kloppende hart voor de Nederlandse sport, begeleiding,  
fans, familie, vrienden en partners van de Nederlandse sport.

DE EXPO
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Japan is een land dat internationale en nationale uitdagingen 
aangaat op het vlak van circulaire economie en duurzaamheid.  
En dat biedt u als Nederlandse organisatie de mogelijkheid om  
op een innovatieve wijze het verschil te maken en uw relaties in 
Japan te versterken. 

Onder de uitstraling van het merk Nederland, en ondersteund 
door inspirerende en elkaar versterkende partners en bedrijven, 
geeft de expo u de ruimte en de vrijheid om een evenement of 
netwerkactiviteit op maat te organiseren. Samen met de organisatie 
wordt er gekeken hoe het programma vervolgens het beste ingepast 
kan worden in het grotere geheel. Zo realiseren de deelnemende 
partijen in gezamenlijkheid een expo die een bijdrage kan leveren 
aan de urgente vraagstukken binnen de Nexus Food-Water-Energy, 
High-Tech Innovation en Vitality in Japan. 

De TeamNL Tokyo Expo wordt georganiseerd in het Tokyo Conference 
Center Ariake en biedt een verscheidenheid aan ruimtes, waaronder 
twee grote zalen en verschillende meeting rooms. Graag gaan we 
op korte termijn met u het gesprek aan om te zien hoe uw case kan 
passen binnen het grotere geheel van de expo.

UW BIJDRAGE
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– Capaciteit: tot 160 personen 260 m2  
– € 16,28 per m2 per dag
– € 113,96 per m2 per week  
– € 488,40 per m2 per maan

ZAAL 1
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– Capaciteit: tot 65 personen 100 m2
– € 12,90 per m2 per dag  
– € 90,30 per m2 per week  
– € 387 per m2 per maand

ZAAL 2

* Overige zalen op aanvraag.

ZAALINFORMATIE 
EN ZAALHUUR
De TeamNL Tokyo Expo biedt zoals gezegd een verscheidenheid  
aan ruimtes, waaronder grote zalen en verschillende meeting  
rooms. Voor twee zalen vindt u de informatie over verhuur hieronder. 
Er zijn echter meer ruimtes en mogelijkheden, welke op aanvraag 
verhuurd gaan worden. 
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PACKAGES

Lunch arrangement(9-18 uur) 

Koffie/thee en koekjes tijdens de meeting 

Lunch buffet Zaalhuur 

Vanaf € 95 | ¥ 11.200 per persoon, per dag
 
Lunch arrangement (13-18 uur) 

Koffie/thee en koekjes tijdens de meeting

Lunch buffet Zaalhuur 

Vanaf € 85 | ¥ 10.100 per persoon, per dag

LUNCH  
ARRANGEMENTEN

Lunch arrangement + diner (9-18 uur) 

Koffie/thee en koekjes tijdens de meeting
 
Lunch & diner buffet Zaalhuur 

Vanaf € 135 | ¥ 15.731 per persoon, per dag
 
Lunch arrengement + diner (13-18 uur)

Koffie/thee en koekjes tijdens de meeting

Lunch & diner buffet Zaalhuur 

Vanaf € 125 | ¥ 14.551 per persoon, per dag

LUNCH + DINER  
ARRANGEMENTEN

* prijzen zijn exclusief 10% service charge, 15% reserveringskosten en 10% BTW.
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PARTNERS
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MEER INFORMATIE 
OF RESERVEREN
Nieuwsgierig geworden naar alle mogelijkheden om tijdens 
de TeamNL Tokyo Expo een bijeenkomst te organiseren?  
Neem dan gerust contact met ons op. 
 
Papendal Japan
Rebecca Goei
Projectleider TeamNL Tokyo Expo  
E: rebecca.goei@papendal.nl
T: +31 (0)6 42 77 15 24
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RANGAKU
Lange tijd bezorgde Nederland als enige Japan een raam op 
het Westen. Gedurende een periode van meer dan twee eeuwen 
(1641 - 1853), was Nederland verantwoordelijk voor de invoer 
van alle Westerse kennis in Japan. Dit partnership leidde er toe 
dat voor Japan de deur open ging voor de technologische en 
wetenschappelijke revolutie die plaatsvond in Europa waardoor 
Japan kennis kon nemen van microscopen, heteluchtballonnen, 
Westerse ziekenhuizen, schildertechnieken etc. Deze kennis 
noemde men ‘Rangaku’, ofwel ‘Dutch learning’. 
 
‘Rangaku’ is een voorbeeld van de co-creatieve, verbindende 
en ondernemende geest die de Nederlander tot op de dag van 
vandaag in zijn DNA heeft. Want wat is expertise, kunde en kennis 
waard als we het helemaal voor onszelf houden? In co-creatie  
met de rest van de wereld, doorbreken we bestaande patronen  
en ondersteunen we vooruitgang en innovatie. 

De TeamNL Tokyo Expo is een expositie die ruimte geeft aan  
een verscheidenheid aan Nederlandse bedrijven en innovaties 
die, in lijn met onze open, inclusieve en vindingrijke mindset, 
oplossingen aandragen voor grote uitdagingen op het gebied  
van duurzaamheid. 
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PAPENDAL / 
NOC*NSF
De TeamNL Tokyo Expo zal, evenals het Team NL Tokyo Center 
tijdens de Spelen, geëxploiteerd worden door Papendal in opdracht 
van NOC*NSF.

Het TeamNL Tokyo Center vormt tijdens de Olympische Spelen  
hét kloppende hart voor de Nederlandse sport, haar begeleiding, 
de fans, familie en vrienden, en partners van de Nederlandse sport 
en voor Nederlandse internationale handelspartners. 

Vanuit Nederland en uiteraard vanuit de sport zijn er een aantal 
belangrijke pijlers waar NOC*NSF zich de komende jaren sterk op 
wil focussen, ontwikkelen en bijdragen. Onderwerpen waaronder 
voeding, duurzaamheid, klimaat en technologie. Belangrijke 
thema’s om tijdens deze Spelen, als ook in de toekomst, uit te 
dragen naar de wereld om ons heen om zo bij te dragen aan de 
Olympische gedachte. 
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BUZA / RVO
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Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), adviseert het 
bedrijfsleven bij internationale ambities, over exportmarkten,  
bij het realiseren van internationale zakelijke contacten, en over  
het gebruik maken van financiële ondersteuningsmogelijkheden.  
Zo ook bieden de Olympische en Paralympische Spelen hiervoor 
een uitermate geschikte mogelijkheid. 


