GRENZELOOS
GROEIEN MET
E X P O R T,
SAMEN DE
WERELD ROND
SCOOR NIEUWE KANSEN MET EXPORT
Veel bedrijven in Noord Nederland maken hun internationale
ambities al waar, echter blijft er altijd ruimte over om nieuwe
markten te ontdekken. Maar wilt u voor het eerst uw product
exporteren? Of wilt u uw markt uitbreiden?
De Export Carrousel Grenzeloos Groeien Met Export, een
initiatief van de Provincie Fryslân, de hogescholen NHL en
Stenden en het bedrijfsleven biedt de exporterende MKB’er
of aspirant exporterende MKB’er die nieuwe kansen willen
creëren of wil uitbreiden, de mogelijkheid om in 6 maanden
een advies exportrapport op te stellen. Ook als ervaren
exporteur liggen er voldoende kansen. Binnen het project
‘Export Carrousel’ legt u uw plannen en ideeën voor aan
internationale studenten die op een specifiek land een export
policy plan gaan maken, specifiek gestoeld op uw bedrijf en
uw manier van werken.

WAAROM DEELNEMEN








We zorgen voor een optimale match tussen bedrijf,
land en studenten.
Netwerk van bedrijven met veel exportervaring.
Ervaringen van bedrijven welke eerder hebben
deelgenomen aan de Export Carrousel.
Kennis van externe adviseurs.
Via de subsidieregeling Starters in International
Business (RvO) kunt u gebruik maken van een extra
coach, voor het realiseren van een concreet plan van
aanpak waarmee u de internationaliseringsambitie
kan waarmaken.
Praktische ondersteuning van derde- vierdejaars
studenten afkomstig uit diverse landen, die worden
begeleid door docenten.

EXPORT CARROUSEL
De Export Carrousel start in de maanden februari en
september. Een cluster van ca. 12 bedrijven die met behulp
van studenten aan de slag gaan met hun exportkansen.
Uiteindelijk leveren de studenten een adviesrapport /
exportplan waarmee het betreffende bedrijf concreet aan de
slag kan richting een buitenlandse markt. Tijdens dit project
vergroot u in zes maanden uw kennis van nieuwe markten,
krijgt u praktische informatie en staat een netwerk van
bedrijven en adviseurs voor u klaar.
Gedurende dit project stapt u in een Export Carrousel; we
leggen contacten met externe organisaties, we organiseren
een viertal bijeenkomsten, u gaat concreet aan de slag met
het ontwikkelen en uitvoeren van uw exportplannen.
U maakt deel uit van een groep ondernemers en wisselt
kennis en ervaring met elkaar uit. U kunt gedurende het hele
traject gebruikmaken van de expertise van diverse
exportspecialisten.

ERVARING VAN EEN DEELNEMER
“PIM Machinery heeft een hele sterke focus op export.
Als producent van weeg en verpakkingsmachines voor de
AGF sector zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe
export mogelijkheden. Daarnaast willen wij onze eigen
opgedane expertise in reeds bestaande exportlanden ook
delen met ambitieuze studenten. Gezamenlijk komen
wij dan tot verfrissende nieuwe inzichten die
uiteindelijk leiden tot nieuwe business, het is een win- win
situatie. Onze ervaringen met de export carrousel zijn
ronduit inspirerend te noemen.
Je wordt vanzelf enthousiast” aldus Eric Micklinghoff,
directeur PIM Machinery uit Oosterzee.

NOG MEER ERVARINGEN VAN EEN DEELNEMER
Laurens Snoek – Xelvin | Fencx:
“Voor ons heeft de Export- carrousel geholpen om van een idee
een concreet plan te maken. Naast het gerichte onderzoek van
de exchange studenten, hebben wij deelgenomen aan de
groepsbijeenkomsten. Het mooie van deze bijeenkomsten zijn
de plenaire discussies over thema's die misschien voor jouw
plan minder relevant zijn, maar wel belangrijk zijn om te
kennen. Xelvin Oil & Gas heeft dankzij de Exportcarrousel een
mooie stap vooruit gemaakt.”
Rob Vis Dieperink - Corocor TR B.V.:
“Wij als Corocor hebben de Exportcarrousel als een welkome
aanvulling ervaren op onze exportintenties.
En het is een feest om te werken met enthousiaste studenten
komend vanuit alle windstreken van deze aardbol !”

EXPORT PLAN

PRAKTISCHE ZAKEN
De Export Carrousel loopt van februari t/m juni en van september t/m januari.
Ca. 12 bedrijven kunnen deelnemen aan de Export Carrousel.
Dit project wordt financieel ondersteund door de Provincie Fryslân en in samenwerking met diverse partners uitgevoerd waardoor
uw financiële bijdrage beperkt blijft tot € 500,- per bedrijf.
Voor dit bedrag neemt u deel aan vier bijeenkomsten, ontvangt u uitgebreide adviezen van een netwerk van specialisten, brengen
we een bezoek aan een ervaren bedrijf in export en kunt u opdrachten laten uitvoeren door de studenten.

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE
Wilt u nieuwe kansen scoren met export? Meldt u aan voor dit unieke project.
Maar ook voor meer informatie en andere export en/of verkoop gerelateerde vragen, kunt u bij mij terecht.
GJSsupport
Greta Jager-Smit
t 06 51 83 41 31
e g.jager-smit@gjssupport.nl

PARTNERS VAN EXPORTCARROUSEL ZIJN:

