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De ABA Business to Business 
netwerkborrel was dit keer een 
thuiswedstrijd en werd gehouden 
in de Amsterdam Innovation 
Arena. Opnieuw was er veel 
belangstelling voor al weer de 
derde editie van de ABA Business 
to Business netwerkborrel.

Amsterdam Innovation Arena
BUSINESS TO BUSINESS NETWERKBORREL

Tijdens de bijeenkomst hield Henk van Raan, Chief 
Innovation Officer van de Johan Cruijff ArenA een 
boeiende presentatie over het unieke ECO systeem. De 
ArenA loopt hierin duidelijk voorop en werkt nauw 
samen met een behoorlijk aantal innovatiepartners. Na 
de presentatie was er een bezoek aan de Amsterdam 
Energy Arena. In deze ruimte onderin het stadion staat 
een enorme batterij van gebruikte accu’s afkomstig uit 
elektrische Nissan Leaf auto’s. Deze ‘second life’ accu’s 
worden ingezet voor de opslag van elektriciteit, niet alleen 
voor de Johan Cruijff ArenA zelf, maar ook voor onder 
andere het Ziggo Dome en het AFAS Live theater.

Na deze presentatie en de bezichtiging ging het netwerken 
onder het genot van een hapje en een drankje vrolijk 
verder. Het idee achter deze netwerkborrels is dat de ABA 
leden elkaar beter leren kennen. Dat werkte ook dit keer in 
de Amsterdam Innovation Arena goed. 

Inmiddels is de eerste ABA Business to Business netwerk-
borrel van dit jaar gehouden in de Ziggo Dome. 

 BUSINESS TO BUSINESS

HAAGEN & PARTNERS

Uw 
woning

verhuren
aan 

expats?

Wij zijn 
voortdurend 
op zoek naar nieuwe 
woningen voor onze huurders. 

Sinds 1993 is Haagen & Partners een toonaangevende  
verhuurmakelaar voor expats in de Randstad. Wij staan u 
graag bij tijdens alle fasen van de verhuur en kunnen dit bieden 
op basis van No cure, No pay. Neem vrijblijvend contact met ons 
op via 020 672 33 31, mail naar amsterdam@haagen-partners.nl of  
kijk op www.haagen-partners.nl.

Haagen   &   Partners,   experts   in    rentals.
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Creatieve
bedrijfskleding 

met lef.

xlbedrijfskleding.nl
Proud member of Ajax Business Associates
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