
PORT OF DEN HELDER
TROTSE GASTHEER SAIL

De imposante tallships die
tijdens Sail Den Helder 2013
de haven van Den Helder
aandoen, staan symbool voor
het ondernemend karakter
waar Nederland groot mee
is geworden. Dat sluit mooi
aan op de bedrijvigheid en
innovatiekracht in de Helderse
haven.

Port oÍ Den Helder, samen met de
Koninklijke Marine de trotse gastheer

van dit nautische megaspektakel,
werkt samen met ondernemende
partijen aan versterking van de
haveneconomie. De bestemming?
De zeel Port of Den Helder brengt
mensen, kennis, veiligheid en

materialen naar zee.

Sail zet de boodschap van een

onderscheidende haven extra kracht
bij, meent algemeen directeur Martin
Bosch: "Sail Den Helder 2013 is niet

alleen van belang en waarde voor de
haven en de stad, maar voor de hele

regio. Met de komst van duizenden
bezoekers aan Sail Den Helder 201 3

wordt Den Helder stevig op de kaad
gezet. Het evenement biedt ons

de gelegenheid om op vrildag 21

juni de vernieuwde en uitgebreide
Visserijkade officieel te openen én

het belang van de toonaangevende
kennis- en servicehaven op het
gebied van offshore energie en

defensiegerelateerde industrie voor

de economische ontwikkeling van de
regio te onderstrepen."



ONZE BESTE NG?
DE ZEE!

PORT OF DEN HETDER BRENGT MENSEN, KENNIS,
VEITIGHEID EN MATERIALEN NAAR ZEE.

Metde modernisering en uitbreiding von deVisserilkode

speelt Port of Den Helder in op de groeiende vroog von

de offshoresector noor meer koderuimte. Doornoost

wordt de visseriisector met de oonleg von nieuwe

vislossteigers modern gefociliteerd.

Port of Den Helder openl : op vrildog 2 1 iuni de

vernieuwde Visseriikode. Het is in meerdere opzichten

een mooi moment. Wil zetïen met elkoor een nieuwe

stop in de ontwikkeling von de hoveneconomie. Soil Den

Helder 2013 zorgt ols oonsprekend noutisch evenement

met londelilke uitstroling voor een possend decor.
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NV Port of Den Helder bouwt somen met de Koninkliike

Morine, ondernemers, overheden en onderzoeks- en

onderwiisinstellingen oon een hoogtechnologische

kennis- en servicehoven, die toonoongevend is op het

gebled von offshore energie en defensiegereloteerde

industrie. De offshore-industrie groeil. De Koninklilke

Morine sielt hoor kodes, kennis en fociliteiten in

toenemende mote open voor privote portiien. Het

hovenbedrilf wil de potentie von de hoven volledig

benutten en ondernemers de ruimte bieden om te

ondernemen. Port of Den Helder invesleert doorvoor in

kodes en bedrijventerreinen.

DEN HETDER


