
Export Community
Port & Terminal
Equipment &
Services
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-community

NOORD-NEDERLAND



Export Community Port &
Terminal Equipment 
& Services
W A T  I S  H E T ?

Noord-Nederland beschikt over de nodige kennis op het gebied van haven &

terminal inrichting. Dat zijn zowel de bouwers als de leveranciers van de

inrichting, apparatuur en de consultants op gebied van design, specificaties

en operations. Deze kennis en producten gaan de wereld over. 

WTC Noord-Nederland gaat van start met een Export Community Port &

terminal Equipment & services voor zee- of binnenhavens voor

professioneel gebruik en brengt gelijkgestemden bij elkaar om ervaringen

uit te wisselen, kennis te delen en te netwerken. De Export Community wordt

opgericht met een concreet commercieel doel en dat wordt door de

deelnemers bepaald. Gedacht kan worden aan gezamenlijke presentaties in

het buitenland of deelname aan internationale tenders. 

Ongeveer 60% van de steden met een WTC hebben een zeehaven of

binnenhaven. De lokale WTC’s kennen de lokale haven autoriteiten en zijn

vaak op de hoogte van ontwikkelingen in hun haven.

De Export Community Port & terminal Equipment & services 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. 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.

 

Telefoon: +31 (0)58 294 1632

E-mail: s.politiek@wtcl.nl

Adres: Heliconweg 52, 9814 AT Leeuwarden

Website: wtcl.nl



Silke Politiek

Projectmanager

s.politiek@wtcl.nl

+31 (0)58 294 1632

Export Community 
Port & Terminal
Equipment & Services
V O O R  W I E ?

De Export Community bestaat uit een selecte groep van maximaal 15

niet-concurrerende voornamelijk Noordelijke (MKB) bedrijven, niveau

DGA’s, General Managers, Export verantwoordelijken die al enige jaren

internationaal actief zijn met het verkopen van producten en/of

diensten aan havens. 

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. Als coördinator is Dirk Jan Hummel aangesteld. Dirk

Jan heeft jarenlang ervaring als innovatiemanager binnen de

industrie.

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 Dirk Jan: 

Dirk Jan Hummel

Coördinator 

 dirkjanhummel@tcnn.n

l+31 (0)6  224 964 07
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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 400 miljoen contacten

Webinars

Podcasts

White papers 

Trainingen & Opleidingen


