
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op donderdag 11 november 2021 
 

Kom in contact met het noordelijk bedrijfsleven in één dag 
Ontmoet in één dag ruim 60 bedrijven uit Noord-Nederland die internationaal actief zijn en de ambitie hebben om te groeien. 

Export vraagt om een goede business case met focus en het hebben van het juiste netwerk. 

Maakt u onderdeel uit van dit netwerk?  

Deel mee aan deze inspirerende en spontane dag en kom in contact met het noordelijke bedrijfsleven. 

 

 

Matchmaking 

Via geplande matchmaking gesprekken brengen wij je in contact met de juiste bedrijven. 

Vooraf hebben de deelnemende bedrijven aangegeven met welke landen zij willen spreken. 

Wij plannen een drietal gesprekken in voor de bedrijven, daarnaast blijft er nog voldoende ruimte 

over voor de spontane ontmoeting. 

 

 

Dagprogramma 
Vanaf 9.00 uur inloop.  

De officiële opening is om 10.00 uur door een special gast, welke we nog even geheimhouden. 

Van 11.30 tot 15.30 uur Matchmaking gesprekken van ingeplande en spontane gesprekken. 

In de middag vinden er de korte kennissessies plaats, gehouden door de partners van MNi2021. 

Om 16.00 hebben we het afsluitende uurtje met het leggen van de laatste contacten onder  

het genot van een hapje en drankje. 

Einde is om 17.00 uur. 

 

 

Locatie 
De Oude Suikerfabriek  

Suikerlaan 20, 9743 DA  Groningen 

 

 

 

 

 

 

 
MNi2021 wordt georganiseerd door GJSsupport 



 

Kennissessies 

In korte kennissessies wordt ingegaan op actuele en specifieke kennis van export gerelateerde thema’s. 

Welke kennissessies er worden gehouden en de actuele informatie over deze kennissessies staat op de website: 

www.gjssupport.nl/mni. 

 

At your service avenue 

Succesvol zijn in export kan niet zonder het hebben van een goed netwerk, maar ook niet zonder een goede businesscase en 

services van andere bedrijven. Binnen onze netwerken hebben wij ook bedrijven die een aanvullende dienst aan de 

internationaal werkende bedrijven leveren.  

Een kleine selectie van deze bedrijven tref je aan op de “At your service avenue”.  

 

Partners 
We organiseren MNi2021 met partners en vergroten zo onze daadkracht.  

De partners van MNi2021 zijn: 

 

 

 

 

Aanmelden 
Als landenvertegenwoordiger kun je aanwezig zijn op Meet the Northern Industry 2021. 

Het aanmelden voor deze netwerkdag kan via de website van de Friese Exportclub en GJSsupport, of door simpelweg een 

mailtje te sturen dat je interesse hebt voor deelname. 

Zodra bekend is dat je aanwezig zult zijn wordt dit vermeld op de website en via een melding op LinkedIn. 

 

Praktische informatie rond inrichting en catering 

De organisatie zorgt voor een statafel en verdere inrichting. Je hoeft alleen je naamkaartjes, eventueel een banner en klein 

presentatiemateriaal mee te nemen. De gehele dag wordt volledig verzorgd met koffie, thee, fris en een lunch. 

Voor jou als landenvertegenwoordiger zijn er geen kosten aan verbonden om aanwezig te zijn op MNi2021. 

 

Informatie en aanmelden MNi2021 

Greta Jager-Smit | GJSsupport 

  g.jager-smit@gjssupport.nl 

  06 51 83 41 31 

www.gjssupport.nl 

 

 
Coronaproof 

Al is het evenement pas aan het einde van het jaar 2021, we houden met de voorbereiding rekening met de  

actueel geldende restricties voor het bestrijden van het covid19 virus. 

 

 
Het evenement wordt financieel mede mogelijk gemaakt door: 

 

http://www.gjssupport.nl/

