Aankondiging cursus/ training:
“Succesvolle beursdeelname ”
Volgend op de succesvolle cursus ‘Beursdeelname en Beursbezoek’ van de afgelopen jaren, zullen
er dit najaar 3 nieuwe cursusdagen met nieuwe onderdelen worden georganiseerd op 2 oktober,
6 november en 13 december in de omgeving Amersfoort, Zwolle en Eindhoven. Eén van de
mogelijkheden om internationaal afnemers te vinden is een beursdeelname. Hoe dit goed voor te
bereiden, jezelf, je product of dienst en je bedrijf goed te presenteren en een succesvolle followup te doen is vaak een lastig karwei.
Achtergrond:
Deze cursus is er vooral op gericht om de deelnemers te leren beursdeelname en beursbezoek op een
professionele en adequate manier in te vullen en te organiseren. Tijdens de cursus wordt besproken hoe u
de juiste beurs in het juiste land kunt kiezen, hoe u op een beurs te presenteren en gedragen, zowel als
deelnemer en als bezoeker en hoe zoveel mogelijk rendement te halen uit deelname of bezoek (o.a.
matchmaking, follow-up). Een goede sales pitch, hoe deze op te zetten en uit te voeren en het gebruik van
alle social media zijn ook onderdeel van de cursus.
NEC organiseert deze cursus in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De
cursus is bedoeld voor startende exporteurs uit het midden- en kleinbedrijf. Hieronder worden verstaan MKBondernemingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en waarvan de exportquote lager is
dan 25 procent. Deze ondernemers kunnen kosteloos aan de workshop deelnemen.
Starters International Business
De workshop wordt georganiseerd in het kader van het programma Starters International Business, SIB. Dit
programma is gericht op ondernemers die nog geen of beperkte internationale ervaring hebben. Met SIB
helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken deze ondernemers om door middel van individuele,
professionele ondersteuning tot duurzame internationalisering te komen.
Naast deze individuele ondersteuning organiseert RVO.nl verschillende collectieve activiteiten voor
startende exporteurs, zoals handelsmissies, bezoeken aan internationale beurzen, workshops en intervisie.
Doelgroep
De doelgroep voor deze cursus bestaat uit ondernemers of medewerkers die direct bij de exportuitvoering
betrokken zijn, ongeacht de sector. De ervaring van NEC, als een van de uitvoerders van SIB, is dat
bedrijven met dit onderwerp veelvuldig worstelen en hier veel vragen over stellen tijdens het SIB-traject.
Inschrijving: U kunt zich inschrijven voor 1 van de cursus data via de website van het RVO middels het
digitale aanmeldformlier.
(maximaal twee deelnemers per bedrijf)

Locaties:
Dinsdag 2 oktober 2018: DE BANK - Stadsring 69, 3811 HN Amersfoort (-> Voorheen Klooser)
Dinsdag 6 november 2018: Pullman hotel Eindhoven - Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven
Donderdag 13 december 2018: Mercure Hotel Zwolle - Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Duur: 09.00-18:00 uur (18:00 uur einde netwerkreceptie)
Groepsgrootte: maximaal 25 deelnemers per cursusdag
Certificaat: Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname
Kosten: Deze cursus wordt u gratis aangeboden door RVO.nl, Starters International Business, SIB. Bij niet
verschijnen zonder afmelding uiterlijk één week van te voren wordt een bedrag van € 75,- excl. btw in
rekening gebracht.
Organisatoren: Nederlandse Export Combinatie (NEC) in opdracht van en in samenwerking met RVO.nl/
programma Starters International Business.
Meer informatie of vragen?
Bent u op zoek naar meer informatie over de cursus/training of heeft u een vraag? Neem dan contact op
met Marieke Kock of Joost van Dam van de Nederlandse Export Combinatie of bel naar 033 433 0131.
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