PERSUITNODIGING
Kom van 3 tot 5 maart naar Brussel om de toepassingen van het Europese
satellietnavigatiesysteem Galileo te ontdekken en te beléven!
De afgelopen paar maanden werden er twee grote stappen vooruit gezet in de ontwikkeling van de Europese
stellietnavigatiesystemen: vooreerst was er de officiële start van EGNOS, de European Geostationary Navigation
Overlay Service, in oktober 2009 en daarnaast werden in januari 2010 de drie eerste contracten ondertekend voor
de lancering van het Galileo-systeem. In navolging van deze twee belangrijke ontwikkelingen zullen tijdens de
Galileo Application Days een dertigtal innovatieve stellietnavigatietoepassingen van het Europese
navigatiesysteem aan het grote publiek worden voorgesteld. Deze toepassingen worden gefinancierd door de EU,
de ESA en de European Satellite Navigation Competition.
In het allereerste “Application Village” wordt van 3 tot 5 maart 2010 aan de hand van concrete voorbeelden
gedemonstreerd hoe EGNOS en Galileo in de praktijk zullen kunnen worden aangewend.
U bent als journalist van harte welkom op de officiële opening van dit Application Village op woensdag 3 maart 2010
vanaf 16u30. Dit VIP-event zal plaatsvinden aan het Berlaymontgebouw (bij de Schuman-rotonde in Brussel)
Programma :
-

Openingsceremonie (de plechtige inhuldiging door Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese
Commissie en Europees commissaris voor Industrie en Ondernemen)
Lezing
Voorstelling van de toepassingen
Receptie

Tijdens het evenement wordt de mogelijkheid geboden om interviews af te nemen. Het einde is voorzien om
17u00.
De technologische innovaties die zullen worden gepresenteerd, zijn toepassingen in de automobielsector, de
logistiek (het lokaliseren van containers in een haven), de sociale sector (hulpmiddelen voor oudere mensen en
mensen met een beperking), het milieubeleid (het opsporen van milieuvervuiling), de landbouw, hulpverlening bij
natuurrampen (het terugvinden van personen onder het puin), enz.
Een overzicht en beschrijving van de verschillende applicaties vindt u via deze link.
Het volledige persdossier kunt u raadplegen door hier te klikken.
In het kader van de Galileo Application Days wordt eveneens een conferentie georganiseerd waarop u uiteraard
ook hartelijk bent uitgenodigd.

Een bezoek aan het Application Village is gratis en voor iedereen toegankelijk. Om deel te nemen aan de
conferentie is een accreditatie echter wel noodzakelijk. Dit kan via de onderstaande link:
http://www.application-days.eu/index.php?anzeige=press_send.php
Voor meer informatie en het volledige programma, surf naar www.application-days.eu

