
Greenport Gelderland gaat
internationaal
9 juni, vanaf 15.30 uur

Locatie: Nationaal Fruitpark, Bonegraafseweg 59 in Ochten

Programma

15.30 uur  Ontvangst en netwerken

16.00 uur  Opening door Klaas Korterink, senior adviseur ondernemersondersteuning Kamer

  van Koophandel en Tom van Wijk, voorzitter Ondernemersinitiatief Greenport

  Gelderland

16.05 uur  Uw kansen in het buitenland door Lisette Bakker, Programmamanager

  Internationaal bij Greenport Holland. Tijdens deze plenaire sessie wordt een

  aantal voorbeelden aangedragen van kansen in het buitenland en gaat

  Lisette Bakker de discussie met u aan hoe u deze kansen kunt benutten.

16.30 uur  Tafelsessie ronde 1

17.30 uur   Buffet en netwerken

18.30 uur  Tafelsessie ronde 2

19.30 uur  Afsluiting met borrel en gelegenheid tot netwerken



Tafel 1: Ontdek uw marktkansen in de regio Lubelskie, Polen!
door Frederik Bunt, B&B Fruit en Theo te Linde, Te Linde Business Development
Hoe kunt u het beste in Polen ondernemen? En wat zijn uw kansen, maar vooral ook de valkuilen in
een land als Polen? Frederik Bunt en Theo te Linde delen hun ervaringen met u over dit land.

Tafel 2: Tuinbouwkansen in Turkije?
door Roelof Tempel, Enza Zaden Export
Enza Zaden voorspelt dat het areaal hightech tomatenteelt in Turkije flink groeit en voorlopig nog wel 
doorgroeit. De economie groeit en de vraag naar een kwaliteitsproduct ook. Heeft u Turkije al op uw 
netvlies staan? Roelof Tempel voorziet ook exportkansen voor de Nederlandse telers naar Turkije.

Tafel 3: Opening van een eigen vestiging in Mexico!
door Gerrit van Dijk, van Dijk Bloemen BV
“Wij zijn een im- en exportbedrijf in bloemen en planten uit Aalsmeer en verkopen onze bloemen aan
de eigen vestiging in Mexico-Stad. Hoe wij dit bedrijf hebben opgezet en runnen vanuit onze vestiging
in Aalsmeer? Ik deel graag mijn ervaringen van de afgelopen 10 jaar met u.”

Tafel 4: Duitsland, Saksen-Anhalt lonkt!
door Daan Kuiper, CropEye en Hans van Klink, DSD BV
In de omgeving van Magdeburg worden in stappen ‘kleine percelen’ (nu 20 hectares) voor
de glastuinbouw beschikbaar gesteld, waarbij de visie ‘local for local’ is. Om zichzelf van de
haalbaarheid en het kostenniveau te overtuigen, zijn zij erin gestapt. Bent u er klaar voor om de stap
naar Duitsland te wagen? De heren zullen u een aantrekkelijk en toch realistisch plaatje schetsen.

In samenwerking met:

Meer informatie over het programma?
Neem contact op met Sandra Visser (KvK), T 06 27 05 42 84, e-mail sandra.visser@kvk.nl

Aanmelden?
Ga naar www.kvk.nl/ggi


