
Export Community
Food B2C
GEORGANISEERD DOOR  WORLD TRADE 

CENTER NOORD-NEDERLAND 

SLUIT JE VANDAAG
NOG BIJ ONS AAN!

Het afsluiten van een

lidmaatschap kan via onze

website:

 

 wtcl.nl/inschrijfformulier-

export-communityNOORD-NEDERLAND



Export Community
Food B2C
W A T  I S  H E T ?

In Noord-Nederland is een mooi aantal producenten van voedingsproducten

gevestigd die rechtstreeks leveren aan de retail. Veel van deze producenten

leveren deze producten ook aan de retail in het buitenland. 

WTC Leeuwarden is van start gegaan met de Export Community Food B2C 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 Food B2C 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 bijeenkomst 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. 

 

Telefoon: +31 (0)58 294 1632

E-mail: s.politiek@wtcl.nl

Adres: Heliconweg 52, 9814 AT Leeuwarden

Website: wtcl.nl

"Ik heb nog nooit zo'n
openheid meegemaakt
tussen verschillende

bedrijven. Fantastisch"
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Silke Politiek

Projectmanager

s.politiek@wtcl.nl

+31 (0)58 294 1632

Export Community
Food B2C
V O O R  W I E ?

De Export Community Food B2C bestaat uit een selecte groep van

maximaal 15 niet-concurrerende exporterende Noordelijke MKB

bedrijven die internationaal hun producten leveren aan de retail

sector, niveau DGA’s, General Managers, export verantwoordelijken.

Deelnemers aan deze besloten community zijn: Cranberries

Terschelling, Fortuin Dokkum, Goedhart Bakkerij, Hellema, Helwa, Henri

Willig, Holiday Ice, Nielsen-Massey, Marne Mosterd, Royal Koopmans,

Continental Candy Industries, FarmersDirect Coffee en Royal Steensma.

Om deel te kunnen nemen word je als bedrijf lid van deze Export

Community. De kosten voor deelname aan deze Export Community zijn

€ 1025,- per jaar. Met het lidmaatschap kan ook gebruik gemaakt

worden van alle diensten en evenementen die het reguliere WTC 

 lidmaatschap biedt. 

De organisatie van de community is in handen van World Trade Center

Noord-Nederland. De coördinator van deze community is Ferry Szován.

Ferry heeft een erg rijke ervaring in de internationale retail en

voedingsindustrie.

Graag nodigen wij je uit om deel uit te maken van de Export Community

Food B2C. Sluit je vandaag nog aan via de link op de voorpagina en wij

nemen meteen contact met je op! 

Vragen? Neem gerust contact op met Silke of Ferry: 

Ferry Szován

Coördinator 

ferry@szovan.nl

+31 (0)6 205 984 97

mailto:ferry@szovan.nl


Zijn MEGA trots op onze leden & partners

Telefoon: +31 (0)58 294 1610

E-mail: wtc@wtcl.nl

Adres: Heliconweg 52, 9814 AT

Leeuwarden

Website: wtcl.nl

Bieden een waslijst aan diensten:

Partner Searches

Advies & Coaching

Marktonderzoek

Handelsmissies

@wtclwdnn

@wtclnn

@wtclwdnn

World Trade Center
Noord-Nederland
W I E  Z I J N  W E ?

Zijn een non-profit coöperatie 

Wij

Ondersteunen bedrijven met internationale ambitie

Organiseren ontmoetingen en faciliteren de dialoog

Vergroten de zichtbaarheid van onze leden

Geloven dat ondernemers elkaar kunnen verrijken

Beschikken over een wereldwijd netwerk van 

325 kantoren in 90 landen en een  uitgebreide

database van meer dan 150 miljoen contacten

Webinars

Podcasts

White papers 

Trainingen & Opleidingen


