10e Duits-Nederlandse Handelsdag op november 2019

© IHK

Oude vrienden, nieuwe zakelijke mogelijkheden
De regio Niederrhein en Nederland zijn op een heel bijzondere manier met elkaar verbonden.
Culturele en familiebanden tussen de twee buren bestaan al eeuwen. Dit geldt ook voor de
economische contacten. Duitsland is één van de belangrijkste handelspartners van
Nederland - alleen China leverde het afgelopen jaar meer producten aan de Bondsrepubliek
Duitsland. Aan de andere kant heeft Nederland de 4e plaats als afzetmarkt voor Duitse
producten achter de Verenigde Staten,Frankrijk en China.
So far so good. Maar het onbenutte potentieel voor samenwerkingsmogelijkheden tussen
bedrijven aan beide zijden van de grens is nog steeds enorm. Om de uitbreiding van
grensoverschrijdende samenwerkingen te bevorderen werd een aantal jaren geleden de
Duits-Nederlandse Handelsdag gelanceerd. Dit evenement, georganiseerd door de Duitse
Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein nodigt u samen uit met de Kamer
van Koophandel Nederland, die met haar partners als doel heeft om Duitse en Nederlandse
ondernemers een keer per jaar op een grootschalige manier samen te brengen. De basis
hiervoor vormen nog steeds een breed scala van regionale bijeenkomsten zoals "OPEN
COFFEE Niederrhein" en de maandelijkse Nederlands-Duitse consultdagen .
Bijzonder aangenaam ervaren de frequente bezoekers als ook de nieuwkomers de open en
informele sfeer. Het maakt duidelijk wat het reeds traditionele thema van het evenement: ".
Zaken doen met vrienden" betekent.

Programma - Goede gesprekken, tips van Experts
De focus ligt op de persoonlijke uitwisseling tussen ondernemers onderling en andere
beleidsmakers. Hier is het gehele programma op afgestemd.
Weiterlesen

b2b-Matchmaking - Overeenkomstige interesses, juiste partner
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Bij het matchmaking programma gaat het er om, om ondernemers bij elkaar te brengen aan
een tafel. Wellicht is dit eerste contact het begin van een succesvolle jarenlange
samenwerking.
Weiterlesen

Sponsoring en Logopartnerschap - Actieve ondersteuning,
veelgeprezen verschijning
Bezoekers hebben verschillende manieren om actief gebruik te maken van dit Business
Forum. In ieder geval krijgt u als ondernemer een groot podium aangeboden om u en uw
ondernneming te presenteren.
Weiterlesen

Informatiemarkt - Actieve ondersteuning, veelgeprezen verschijning
Bezoekers hebben verschillende manieren om actief gebruik te maken van dit Business
Forum. In ieder geval krijgt u als ondernemer een groot podium aangeboden om u en uw
ondernneming te presenteren.
Weiterlesen

Terugblik, hoe was het de voorafgaande jaren?
Informatie en indrukken van de Duits-Nederlandse Handelsdag van de afgelopen jaren. Wat
waren de onderwerpen en welke deelnemers hebben deelgenomen?
Weiterlesen
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