Inkomende Agrarische missie Georgië
12 t/m 15 maart 2019
Meld aan en presenteer uw organisatie vanuit ‚thuis‘!
Een delegatie bestaande uit 15 managers van Agroservice komt naar Nederland op zoek naar kennis,
leveranciers, partners etc. De missie wordt georganiseerd in opdracht van en in samenwerking met het RVO
en de Nederlandse ambassade.
De delegatie zoekt leveranciers/partners in:
Greenhouse & -technologies
Pesticiden
Agro kennis & technologieën
(Gereviseerde) machines & apparatuur voor de primaire
agrarische sector
Systemen voor opslag & koeling
Processing van agro-voedingsmiddelen & diervoeding

Voor o.a. aardappelen, groentes en fruit
Wie is Agroservice?
Agroservice is een non-profit organisatie bestaande uit ongeveer 39 vestigingen in Georgië. Agroservice
ondersteunt Georgische agrarische bedrijven met advies en technologie. Zij bieden Nederlandse bedrijven
een promotie en verkoopkanaal richting deze markt; niet alleen via contacten met de leden van de
Agroservice organisatie maar ook met andere boerenbedrijven en organisaties in Georgië.

Wanneer kan ik de delegatie uit Georgië ontmoeten?
De delegatie komt graag bij u langs in de week van 12 t/m 15 maart om kennis te maken met u en uw
product/dienst. Wat is tenslotte een betere kennismaking door uw product te laten zien, voelen, ruiken of
zelfs proeven? Bekijk de profielenlijst van alle managers met hun wensen om een compleet beeld te krijgen
van de delegatie.

JA, ik presenteer mijn organisatie graag aan de delegatie!
Waarom Georgië?
Georgië is van oudsher een agrarisch land. In de Sovjettijd was het een van de grootste producenten en
exporteurs van landbouwproducten. Na de ineenstorting van de Sovjetunie verslechterde de
landbouwsector. Hoewel 50% van de bevolking in Georgië is betrokken bij de landbouw, is de output van de
sector slechts ongeveer 10% van het BBP. De meeste boeren hebben op dit moment geen toegang tot
geavanceerde technologie en expertise en hebben onvoldoende kennis om de agro output en opbrengsten
aanzienlijk te kunnen verhogen. Deze missie kan een bijdrage leveren om hierin te voorzien.
De EU heeft het ‘Deep and Comprehensive Free Trade Agreement’ met Georgië afgesloten, hetgeen op
termijn betekent dat Europese producten op de Georgische markt verkrijgbaar worden en ook dat
Georgische bedrijven naar de EU kunnen gaan exporteren. Voor het laatste is nodig dat de Georgische
sector zal moeten upgraden naar het Europese niveau en voldoen aan de EU-eisen ten aanzien van
verpakking, opslag, productie, milieu etc. Georgische bedrijven zullen dan ook nu beginnen met het
verbeteren van de kwaliteit van hun producten en het verder professionaliseren van hun productieprocessen.
Dit biedt uitstekende kansen voor de Nederlandse sector.

Waar kan ik terecht voor vragen?
Voor meer informatie over de missie of over deelname kunt u contact opnemen met:
Sabrina Pauwels (033 433 0131) van de Nederlandse Export Combinatie.
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