
   



Deelnemers van de Export Community Food B2C: 
 

 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  



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. 
 
WTC Leeuwarden gaat van start met een Export Community Agro Machinery & 
Supplies en brengt gelijkgestemden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, kennis 
te delen en te netwerken. De Export Community wordt opgericht met een concreet 
doel en dat wordt door de deelnemers bepaald. 

 

De Export Community Agro Machinery & Supplies komt 4 keer per jaar fysiek bijeen. 
Tijdens een bijeenkomst wordt een export gerelateerd thema besproken. De thema’s 
worden door de deelnemers bepaald. Afhankelijk van het thema worden specialisten 
of ervaringsdeskundigen uitgenodigd om het thema toe te lichten. Iedere bijenkomst 
is bij één van de deelnemers of op een interessante locatie. De bijeenkomst sluiten 
we af met een diner om optimaal te kunnen te netwerken.  
 
Voor wie: De Export Community Agro Machinery & Supplies bestaat uit een selecte 
groep van maximaal 15 niet-concurrerende Noordelijke MKB bedrijven, niveau 
DGA’s, General Managers, Export verantwoordelijken. Deelnemers aan deze 
besloten community zijn AP Dubex, Bijlsma Hercules, Bromach, Geerlofs 
koeltechniek, Jansen & Heuning, Jongejans Luchttechniek, Ufkes Greentec, Zinger, 

Zocon en Wifo Anema.  
 
Om deel te kunnen nemen word je als bedrijf lid van deze Export Community. De 
kosten voor deelname aan deze Export Community zijn € 1000,- per jaar. De 
organisatie van de community is in handen van World Trade Center Noord-
Nederland.  
 
Het World Trade Center netwerk met 330 kantoren in 90 landen, de WTC database 
met meer dan 200 miljoen contacten en de WTC Europese cluster database worden 
ingezet om de community van extra informatie en contacten te voorzien.  
 
Geïnteresseerd? Neem contact op met: 
 

Rianne Pol 

Project manager  

  r.pol@wtcl.nl  

   058-2941632 
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Geïnteresseerd? Bent u erbij op 30 september? Laat het ons weten.  


