Handelsmissie Tuinbouw – Armenië & Georgië
15-19 September 2019
Wilt u uw export uitbreiden naar Armenië en
Georgië? Ga dan mee met deze handelsmissie!
Tuinbouwsector Armenië & Georgië
De afgelopen 5 jaren heeft de tuinbouwsector zich prima
ontwikkeld in Armenië en Georgië. En de verwachting is dat die
groei de komende jaren nog verder zal toenemen. Er is een sterk
groeiende vraag naar veilig geteelde groenten van hoogwaardige
kwaliteit. Technische ontwikkeling, kennis en innovatie zijn daarom
noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van deze markten. Een
goed moment voor Nederlandse toeleveranciers om via deze
handelsmissie de kansen te inventariseren en contacten te leggen.
Te meer ook omdat Armenië en Georgië zich meer en meer richt
op de Europese markt.

Waarom meedoen aan
deze handelsmissie:
-

-

Je komt in contact met
mogelijke partners en
afnemers, gebaseerd op
jouw profiel
Je hebt gesprekken met
relevante lokale partijen
en overheden
Je doet kennis op over
deze groeiende markt
Je wisselt ervaringen uit
met de andere
deelnemers

Programma (4 dagen)
-

15 september:
16 september:
17 september:
18 september:
19 september:

Aankomst in Tbilisi
Seminar + bedrijfsbezoeken
Bedrijfsbezoeken + individuele matchmaking
Ochtendvlucht naar Yerevan, in de middag bedrijfsbezoeken
Bedrijfsbezoeken & individuele gesprekken

Met wie werken we samen?
Voor de organisatie met deze handelsmissie werken we samen met een lokale partner. Deze partner
heeft uitgebreide kennis over de sector en organiseert bezoeken aan relevante private en publieke
partijen en individuele gesprekken in Armenië en Georgië. Ook wordt er door de NEC actief
samengewerkt met de ambassade in Tbilisi.

Praktisch
Deelname aan de missie kost € 2.450,- per bedrijf, excl. BTW.
Wat kunt u verwachten?
 Interessante bezoeken en presentaties in de sector
 Individuele gesprekken, gebaseerd op een intake
 Begeleiding in de voorbereiding en tijdens de missie
 Excl. reis en verblijf, lokaal transport en tolken (deze worden totaal geschat op ca.975 euro)
Voor deze handelsmissie is het onder voorwaarden mogelijk een missievoucher ter waarde van 50%
van de deelnemerskosten (met een maximum van € 1.500,-) te gebruiken die verstrekt wordt door
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Neem voor meer informatie over de missievouchers
contact met ons op.

Contact en vragen
Voor aanmelding en vragen kunt u contact opnemen met Steven Smit of telefonisch via 033-433 0131.
Voor aanmelding voor de missie klik hier
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