Leeuwarden
als epicentrum
van buitenlandse
handel

World Trade Center Leeuwarden organiseert op 23 april 2018 de International Trade Day. In een dag kunnen
bedrijven uit Noord Nederland kennis opdoen en contact leggen met bedrijven en organisaties uit meer
dan 60 landen! De International Trade day is een onderdeel van de WTCA General Assembly.
Ieder jaar komen de World Trade
Centers van over de hele wereld
samen voor een ledenvergadering. Deze 49ste General
Assembly vindt deze keer plaats
in World Trade Center
Leeuwarden. “Leeuwarden past
heel mooi in het rijtje Mumbai,
Moskou, Dubai, Manilla en Las
Vegas”, vertelt projectmanager
Karel Bolt met een knipoog.
World Trade Center Leeuwarden
won vorig jaar het bid om deze
jaarvergadering te mogen organiseren. Een geweldige mogelijkheid voor een World Trade
Center om zijn stad of regio te
presenteren. “Een General
Assembly kent een vrij strakke
agenda. Wij wilden het anders
doen dan de voorgaande jaren.
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Er komt een hoop kennis en internationale bedrijven bijeen en
daar valt veel meer uit te halen
dan alleen een ledenvergadering. Wij hebben gekozen voor
het organiseren van een groots
matchmaking evenement. Door
een goed programma te bieden
streven wij ernaar zoveel mogelijk buitenlandse bedrijven naar
Leeuwarden te laten komen om
kennis te delen en te netwerken.” Het WTC wil zoveel mogelijk ondernemers uit
Noord-Nederland laten meeprofiteren van deze kans.
GLOBAAL NETWERK BIEDT KANSEN
Het World Trade Center
Leeuwarden is een van 320
WTC vestigingen in 90 landen.

Het is het grootste zakelijke netwerk in de wereld waar bijna
800.000 bedrijven bij zijn aangesloten. In Nederland zijn er 8 actieve WTC vestigingen. Naast
het bieden van eerste klas faciliteiten richt het WTC zich op het
stimuleren van internationale
handel. “ we grow Trade is onze
slogan. Voor Noord-Nederland
doen wij dat door bedrijven te
ondersteunen met het vinden
van partners in het buitenland,
coaching en marktonderzoek te
bieden, handelsmissies te organiseren en vooral een plaats te
zijn waar kennis over internationaal zakendoen gehaald kan
worden” vertelt managing director van WTC Leeuwarden Evert
Jan Schouwstra.

FOCUS OP EEN AANTAL SECTOREN
Op de International Trade Day
staan een aantal sectoren centraal. Dit zijn watertechnologie,
agrofood, energie, vastgoedontwikkeling en healthy aging.
Experts op deze gebieden waaronder diverse bedrijven zullen

hun laatste ontwikkelingen presenteren op een ingericht informatieplein of tijdens een
intensief workshop programma.
VERTROUWEN EN DANSPASJES
“internationaal zakendoen begint met vertrouwen. Vertrouwen
hebben wij daarom centraal gesteld tijdens dit evenement”,
stelt Schouwstra. “Vertrouwen
krijg je door elkaar in de ogen te
kijken en met elkaar in gesprek
te gaan. Wij verwachten meer

KIJK OP HET NOORDEN

dan 150 buitenlandse bedrijven
en eenzelfde aantal uit
Nederland. Wij bieden voor hen
een dansvloer waarop gedanst
kan worden en geleerd kan worden van elkaars danspasjes.”
MAKKELIJK VERBONDEN
DOOR DE NETWERKAPP
Er wordt gebruik gemaakt van
een NetwerkApp als middel
voor bedrijven om met elkaar in
contact te komen. Via deze
mobiele applicatie kunnen de
deelnemers aan World Trade
Day bedrijven vinden waarmee
zij willen sparren. “Er kan
geselecteerd worden op
verschillende branches en
de gebruikers kunnen zien wat
de sterke punten zijn van de
andere deelnemers. Maar ook
waar ze naar op zoek zijn.
Hierdoor kunnen de bedrijven
efficiënt een selectie maken van
personen met wie zij willen
spreken”, legt Bolt uit.

LEES HET MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL EN VOLG ONS VIA

EN

DELEGATIES UIT DE HELE WERELD
Door diverse World Trade
Centers is erg enthousiast
gereageerd op het vernieuwde
programma. Toezegging van
WTC’s met bedrijven delegaties
heeft WTC Leeuwarden al
ontvangen uit Mexico, Brazilië,
Canada (waaronder een
delegatie op Health en een
delegatie gericht op water),
USA, India, China (o.a. een
agrarische missie uit Harbin),
Rusland, Italië, Frankrijk en
Ierland.
CULTURELE HOOFDSTAD 2018
De General Assembly wordt georganiseerd in het jaar dat
Leeuwarden de Culturele
Hoofdstad van Europa is. Deze
nominatie heeft bijgedragen in
het winnen van de bid.
Wethouder van de gemeente
Leeuwarden Henk Deinum zegt:
“Ik ben apetrots dat wij gaststad
mogen zijn voor de WTCA

General Assembly 2018.
We krijgen de hele wereld
over de vloer!”
EPICENTRUM VAN
BUITENLANDSE HANDEL
Voor een paar dagen zal
Leeuwarden het epicentrum van
de buitenlandse handel zijn.
“Een unieke gelegenheid om de
stad maar vooral onze regio op
de kaart te zetten. Ik hoop dat
veel bedrijven van deze gelegenheid gebruik gaan maken
om hun unieke en innovatieve
producten of diensten te laten
zien. Onze buitenlandse gasten
zullen weten wat voor moois wij
in onze regio te bieden hebben”
eindigt Bolt.
MEER INFORMATIE
Meer informatie over het evenement is te vinden op de website
www.internationaltradeday.nl.
Contactpersoon: Karel Bolt k.bolt@wtcleeuwarden.nl. 
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