
   



  



In Noord-Nederland is een mooi aantal fabrikanten van AGF machines en 
toebehoren gevestigd. Veel van deze producenten leveren deze producten ook in het 
buitenland. 
 
De Export Community Agro machinery & supplies, brengt gelijkgestemden bij elkaar 
om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en op te doen, netwerken te delen en 
afzetmogelijkheden te creëren. Concreet met als doel het stimuleren van de export 
bij de aangesloten bedrijven. 
 

 

De Export Community Agro machinery & supplies komt 4 keer per jaar fysiek bijeen,   
op een interessante locatie of bij één van de deelnemers, met de gelegenheid om 
onder het genot van een (buffet) diner kennis op te doen en te netwerken. Tijdens 
iedere bijeenkomst wordt een export gerelateerd thema besproken, kennis en 
ervaring uitgewisseld en gediscussieerd. Afhankelijk van het thema worden 
specialisten of ervaringsdeskundigen uitgenodigd om het thema te verduidelijken.   
 
De Export Community is een besloten groep en bestaat uit een selecte groep van 
maximaal 15 niet-concurrerende Noordelijke ondernemers (DGA’s, General 
Managers, Export verantwoordelijken). Prominente ondernemers als Jur Lommerts 
van Jansen & Heuning - bulk handling systems uit Groningen, Eric de Beij van 
Geerlofs Koeltechniek b.v. uit Drachten, Jan Bijlsma van Bijlsma Hercules BV en 
Wytze Anema van Wifo-Annema b.v. hebben hun toezegging voor deelname aan de 
Export Community Agro machinery & supplies reeds gedaan. 
 
Om deel te kunnen nemen aan deze Export Community wordt een bedrijf lid. De 
kosten voor deelname aan deze Export Community is € 1.000,- per jaar dit is 
inclusief de (buffet) dinerkosten. De Export Community bedruipt zichzelf. De 
middelen die hieruit voortvloeien worden ingezet voor de facilitering van deze 
community. De organisatie van de community is in handen van World Trade Center 
Noord-Nederland. 
 
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Kick-off bijeenkomst van de Export 
Community Agro machinery & supplies. Deze staat gepland voor 9 december 2021 
(o.v.) om 14:30 uur in het Westcord WTC hotel. We sluiten deze middag af met een 
vier-gangen diner in restaurant Elevé in Leeuwarden. Het thema voor deze avond: 
Samen internationaal sterker.  
 
Restaurant Elevé  
Heliconweg 52  
8914 AT Leeuwarden 
 

Geïnteresseerd? Bent u erbij op 9 december? Laat het ons weten. 



Geïnteresseerd? Bent u erbij op 30 september? Laat het ons weten.  


