Handelsmissie Pakistan
Akker-/ tuinbouw- en zuivelsector
Denkt u aan uitbreiding naar de Pakistaanse regio?
Marktonderzoek vanuit de ambassade toont aan dat er
kansen liggen voor Nederlandse bedrijven. De focus ligt
op aardappels, uien, groenten en zuivel. Kennis en
apparatuur is hard nodig voor verdere ontwikkeling in
deze sector.

3 – 7 maart 2019

Pakistan, Punjab

DE MISSIE
Wist u dat Pakistan het vijfde land van de wereld is qua bevolkingsomvang en dat de middenklasse
er groter is dan in het Verenigd Koninkrijk en Italië samen? Heeft u de producten, de technologie of
de kennis om de landbouw- en zuivelproductie in Pakistan naar een hoger peil te tillen? Ga dan van
3 tot en met 7 maart mee met de handelsmissie naar de dynamische provincie Punjab. De
veiligheidssituatie in Pakistan is onveranderd gebleven en de houding jegens Nederlandse bedrijven
is erg positief. Deelname aan de missie biedt u een goede gelegenheid om zaken te doen en uw
netwerk in Pakistan op te zetten of uit te breiden.
AGROSECTOR IN PAKISTAN
De Pakistaanse markt biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven in de agrosector, in de gehele
waardeketen. Het land heeft een jonge bevolking die veel geld uitgeeft aan voedsel: 40% van het
besteedbaar inkomen. Gebrekkige opslagmogelijkheden en water is een groot probleem, kennis en
apparatuur om waterefficiëntie te vergroten zijn broodnodig. Pakistan is het op 2 na grootste zuivel
producerende land ter wereld met een productie van 38 miljard liter melk op jaarbasis. Momenteel
wordt nog geen 10 procent van de verhandelbare melk die in Pakistan wordt geconsumeerd,
verwerkt en verpakt aangeboden. De melkproductie is niet optimaal en de vraag naar veilige melk
neemt daarbij toe. Er is vooral een gebrek aan kennis en equipment.
PROGRAMMA
3 maart
4 t/m 7 maart
7 / 8 maart

Aankomst in Lahore – Welkomstdiner
Kick-off meeting; Seminar ‘Innovative solutions in agriculture from the
Netherlands’; Bedrijfsbezoeken & matchmaking in de regio; Netwerkreceptie
Retour naar Nederland of verdere individuele opvolging

MET WIE WERKEN WE SAMEN?
In samenwerking met de Nederlandse ambassade in Islamabad organiseert de NEC deze missie in
opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met Sprout
Economics en VetEffecT.
KOSTEN
Deelname aan de missie kost slechts €500,- per deelnemend bedrijf, excl. BTW. Individuele kosten
voor o.a. reis en verblijf zijn voor eigen rekening. Lokaal collectief vervoer, lunch en enige diners zijn
tevens bij de prijs inbegrepen. Wat kunt u verwachten van de missie?
Gerichte individuele matchmaking met potentiële partners
Een collectief bezoek aan relevante autoriteiten in Islamabad en Lahore
Kennisoverdracht over Nederlandse oplossingen voor de landbouwwaardeketen en discussies
over mogelijke follow-up
Bezoek aan boeren en Lokale bedrijven die relevant zijn voor de delegatie
DEELNEMEN
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar en de deadline voor aanmelding aan de missie is 1 februari
2019. Heeft u vragen over deze handelsmissie? Neem dan contact op met Joost van Dam of Sabrina
Pauwels via 033-4330131.
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