G R E N Z E L O O S GROEIEN
MET EXPORT

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.

WAAROM DEELNEMEN
▪

We zorgen voor een optimale match tussen bedrijf, land
en studenten.

▪

Netwerk van de NBSO’s / RVO en EEN.

▪

NLinBusiness

met

het

netwerk

van

45

cities

of

oppertunities, waarmee we contact leggen.

Het project biedt exporterende bedrijven - MKB’er of aspirant

▪

Netwerk van bedrijven met veel exportervaring.

exporterende bedrijven, die nieuwe kansen willen creëren of wil

▪

Kennis en expertise van externe adviseurs.

uitbreiden, de mogelijkheid om in 6 maanden een advies

▪

Via de subsidieregeling SIB - Starters in International

exportplan op te stellen of een export vraagstuk uit te werken. Ook
als ervaren exporteur liggen er voldoende kansen. Binnen het

Business (RvO) kunt u gebruik maken van een extra coach.
▪

project ‘Export Carrousel’ legt u uw plannen en ideeën voor aan

minor international business. GJSsupport zorgt voor het inbrengen

van

derde-

vierdejaars

begeleid door docenten.
▪

specifiek gestoeld op uw bedrijf en uw manier van werken.
De studenten komen van de NHL Stenden, 3de jaars – specialisatie

ondersteuning

studenten afkomstig uit diverse landen, die worden

nationale en internationale studenten die op een specifiek land of
voor een specifiek vraagstuk een export policy plan gaan maken,

Praktische

Aspirant lidmaatschap van de Friese Exportclub, een
netwerk van internationaal werkende ondernemers.

▪

Ervaringen

van

bedrijven

welke

eerder

hebben

deelgenomen aan de Export Carrousel.

van de praktijkkennis en legt de juiste verbindingen voor de
deelnemende bedrijven. Vanuit de Provincie Friesland wordt
financiële steun gegeven om dit project mogelijk te maken.

ERVARING VAN EEN DEELNEMER
Dit zeggen de ondernemers die eerder meegedaan hebben

EXPORT CARROUSEL

over het project Export Carrousel:

De Export Carrousel start in de maanden februari en september.

exportplan is inspirerend. Goed georganiseerd project.”

Een cluster van ca. 10 bedrijven die met hulp 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 draaiende Carrousel; we
leggen contacten met externe organisaties, we organiseren een
viertal bijeenkomsten, wisselen expertise uit, 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.

“De dynamiek met de studenten om samen te werken aan een

“Het was een groot plezier om nauw samen te werken met de
organisatie van de Export Carrousel en de studenten uit ons
project. Het is erg leuk en interessant om de ambitieuze
studenten te begeleiden en coachen vanuit de rol als
opdrachtgever. De studenten hebben zichzelf overtroffen door
een zeer solide onderzoek uit te voeren waarmee vervolgens
pragmatisch en bruikbare advies op uitgebracht is.”
“Onze ervaringen met de Export Carrousel zijn ronduit
inspirerend te noemen. We hebben enkele keren meegedaan,
helaas krijg je geen garantie hoe de samenwerking tussen de
studenten verloopt, maar hier kun je op sturen.”

SPONTANE REACTIE OP LINKED-IN
De ondernemer Edwin van Ens, van Dairy Applications plaatste deze
spontane reactie over het project Export Carrousel op LinkedIn:
“An advice for every company; it’s good to focus on another market then
you used to do. Sometimes it gives you a new market, new ideas, bur for
certain new experiences. These elements help to bring inspiration in your
way of doing business. Export Carrousel helps to focus on a different way
to the market. Five students did a research internship for Dairy
Applications. The questions, the research, the field trip and contact with the
students brought a lot of insight, knowledge, and date we didn’t know. The
students gave us a good advice and we take it seriously for our future plans.
My advice: take time to focus differently, involve students for new thoughts
and insights and….enjoy the journey of doing business”

EXPORTPLAN

PRAKTISCHE ZAKEN
De Export Carrousel loopt van februari t/m juni en van september t/m januari.
Ca. 6 tot 8 bedrijven kunnen deelnemen per Export Carrousel.

Dit project wordt financieel ondersteund door de Provincie Fryslân 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 en ervaren
ondernemers, plus de studenten werken concreet aan uw exportplan en/of vraagstuk.

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 terecht bij:

Greta Jager-Smit
t 06 51 83 41 31
e g.jager-smit@gjssupport.nl

PARTNERS VAN EXPORT CARROUSEL ZIJN:

