VIRTUELE
HANDELSMISSIE
BRETAGNE

16-19
NOV
2020

Werken als God in
Frankrijk?

Verken de mogelijkheden in
Rennes middels een virtuele
handelsmissie

INTRODUCTION
WTC Leeuwarden | Noord-Nederland organiseert van 16 tot en met 19 november
2020 samen met het WTC Rennes een virtuele handelsmissie naar Rennes/Frankrijk
waarbij wij Nederlandse bedrijven gaan koppelen aan bedrijven uit Bretagne /
Frankrijk.
Rennes is de hoofdstad van de regio Bretagne. In de stad Rennes wonen 215.000
inwoners en 730.000 in het omliggend grootstedelijk gebied. Bekend om zijn
levenskwaliteit (het goede leven), de rijkdom van zijn culturele programma’s, de
diversiteit van zijn erfgoed, zijn aanbod rond hedendaagse kunst en het bruisende
studentenleven staat Rennes op de 1e plaats van de steden waar het goed is om in
Frankrijk te wonen.
De Bretonse hoofdstad heeft een sterke economische aantrekkingskracht en
onderscheidt zich in vele sectoren ten opzichte van andere steden/regio’s.
Dankzij de TGV is Rennes in minder dan 1u 30min vanuit Parijs te bereiken.
Gelegen op slechts 45 minuten van de zee met bijna 300.000 banen en 32.000
bedrijven, onderscheidt Rennes zich in de digitale cyberbeveiliging, mobiliteit, ecoindustrie, gezondheid, culturele en creatieve industrieën. Rennes is dan ook een
bolwerk in de industriële- en agribusiness, aangezien ze samen meer dan de helft
van de Bretonse export vertegenwoordigen.
De keuze voor deze virtuele uitvoering bespaart naast veel tijd ook veel kosten. U
heeft via een digitaal platform één op één contact met uw counterpart voor een
eerste verkenning. Uw Franse gesprekspartners worden door WTC geselecteerd
uit hun bestaande netwerken. De bedoeling is dat u gedurende vier dagen twee
uur bezig bent met deze missie. Hoe efficiënt. Het al dan niet opvolgen van dit
contact ligt bij u als ondernemer en kunt u
dan zelf afstemmen.

PROGRAMMA

16 NOVEMBER
10.00-12.00 UUR

Informerend webinar over Rennes / Bretagne /
Frankrijk, wat doe je wel en wat niet, hoe doe je
zaken in Frankrijk, cultuurverschillen en andere
relevante informatie

17 NOVEMBER
10.00-12.00 UUR

Twee individuele matchmaking gesprekken á 1 uur
met na afloop een afsluitende evaluatie met het
WTC Leeuwarden

18 NOVEMBER
10.00-12.00 UUR

Twee individuele matchmaking gesprekken á 1 uur
met na afloop een afsluitende evaluatie met het
WTC Leeuwarden

19 NOVEMBER
10.00-12.00 UUR

Twee individuele matchmaking gesprekken á 1 uur
met na afloop een afsluitende evaluatie met het
WTC Leeuwarden

PROCEDURE
Aanmelden via aanmeldformulier, uiterlijk tot 8 september 2020, u krijgt van ons
een vragenformulier om in te vullen (t.b.v. het bedrijfsprofiel en het profiel van
het “ideale bedrijf” wat u zoekt).
Het bedrijfs- en zoekprofiel dient uiterlijk 11 september 2020 bij ons binnen te
zijn.
Aan de hand van dit profiel volgt een online intake met het WTC in week 38, 14
t/m 18 september.
Presenteren van de long-list uiterlijk in week 41, daarna in overleg vaststellen
van de short-list.
Aan de hand van de shortlist worden gesprekken ingepland.
In de week voorafgaand aan deze Virtuele Handelsmissie ontvangt u het
programma van de afspraken.

AANVULLENDE INFORMATIE
Maximaal 6 gesprekken per deelnemer
Maximaal aantal deelnemers aan deze Virtuele Handelsmissie: 10
Het WTC stelt het platform “Dutch Webcast” beschikbaar. Deelnemers krijgen
een unieke code toegezonden om in te loggen.
Voertaal tijdens de sessie is in principe Engels
Kosten voor deelname: € 850,- ex BTW. te voldoen bij aanmelding. Indien blijkt
dat de search onvoldoende resultaat oplevert (naar oordeel van het WTC) vindt
restitutie plaats van bijdrage.

VOOR MEER INFORMATIE
NEEM CONTACT OP VIA +31 (0)58 294 1610
OF WTC@WTCL.NL

