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Meet the Northern industry 2023 
Op donderdag 16 maart 2023 

 

 

Presentatie van bedrijven uit Noord-Nederland die internationaal actief zijn en het uitbreiden 

van je internationale netwerk in één dag, tijdens de MNi2023. 

Het hebben van een goed netwerk is cruciaal om succesvol te zijn in het internationaal ondernemen. 

Leg tijdens MNi de juisten contacten, ontdek elkaars mogelijkheden. 

Versterk elkaar in de regio en internationaal. 
 

Wij bieden een buitenlandnetwerk uit meer dan 25 landen,  

presenteer en maak je bedrijf zichtbaar aan dit waardevolle netwerk. 

Zij willen graag met je in gesprek gaan over de nog niet ontdekte mogelijkheden om je export te 

vergroten, willen je leren kennen om zo nieuwe markten te kunnen ontdekken, maar 

ook voor vragen over actuele situaties. 

 

 

Programma 

MNi2023 biedt een dagprogramma met de volgende onderdelen: 

Landenvertegenwoordigers uit meer dan 25 landen. 

Ervaringen van de exportmanagers van grotere bedrijven uit Noord-Nederland. 

Kennissessies in een persoonlijke setting met veel ruimte voor het gesprek. 

Presentatie van bedrijven uit Noord-Nederland, 

met accenten op de sectoren maritiem, jachtbouw, rvs-maakindustrie en watertechnologie. 

Ontmoeting met collega-bedrijven uit Noord-Nederland. 

Actuele programma staat op de website: www.meetthenorthernindustry.nl* 

*(de eigen website www.meetthenorthernindustry.nl is nog in aanbouw) 
 

 

Kennis van en met elkaar delen 

MNi is de plek van ontmoeten en verbinden 

Ervaringen uitwisselen 

Opdoen van nieuwe ideeën 

Inspiratie en kennis opzuigen 

Een dag zonder grenzen 

Een dag waar je niet mag ontbreken als je met je bedrijf internationaal actief bent 

Een dag waar we onze krachten bundelen en elkaar versterken 
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Locatie 

MNi2023 vindt plaats op locatie bij het dynamische bedrijf 

Veenstra Fritom 

Lytshuzen 26, 8621 XG  Heeg 

 

 

Datum 

Donderdag 16 maart 2023 

Van 10.00 – 16.00 uur 

 

 

Partners 

We organiseren MNi2022 met partners en vergroten zo onze daadkracht. 

De partners van MNi2023 zijn o.a.: 

Friese Exportclub – Exportclub Noord – WTC Noord Nederland – Gemeente Súdwest Fryslân – 

Provincie Friesland – Koninklijke Metaalunie – NLinBusiness 
Ook partner zijn van dit geweldige event? neem dan contact op met de organisatie 

 

Aanmelden en kosten MNi2023 

Via de website van Friese Exportclub en GJSsupport kun je je al aanmelden voor MNi2023. 
(de eigen website www.meetthenorthernindustry.nl is nog in aanbouw) 

Voor leden* van bovengenoemde partners is deze dag zonder extra kosten, ben je nu geen lid dan kost 

deelname aan MNi2023 voor de gehele dag € 185,-- en voor een enkel bezoek € 85,--. 

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

*voor dienstverlenende leden / bedrijven geldt een ander aanbod 

 

Bied je bedrijf een ondersteunde dienst aan bedrijven die internationaal actief zijn, 

dan is MNi de plek om je te profileren*. 

Bijdrage voor dienstverlenende bedrijven aan MNi is € 375,--, excl. BTW. 

*gelimiteerd aantal 

 

 

Informatie en organisatie MNi2023 

Greta Jager-Smit | GJSsupport – Friese Exportclub 

  g.jager-smit@gjssupport.nl 

  06 51 83 41 31 

www.gjssupport.nl 

 

 

 

Meet the Northern industry 2023, think global but act local 
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