
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Delft,  24 April 2006  
 
Betreft: Innovatieve producttentoonstelling in combinatie met matchmaking in Frankrijk, 
12 t/m 16 November 2006 
 
In opdracht van de EVD, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, organiseert 
MKB-Nederland in samenwerking met ABN AMRO een innovatieve producttentoonstelling in 
combinatie met matchmaking in Frankrijk.  
 
Doelgroep:  
Deze reis is uitsluitend bedoeld voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf met een innovatief 
product. 
 
Producttentoonstelling in Bordeaux 
Op 13 en 14 november worden de innovatieve producten van de deelnemers aan deze reis 
gezamenlijk tentoongesteld. U bent in de gelegenheid voor deze tentoonstelling mogelijke 
Franse zakenpartners uit te nodigen. De organisatie zal, in samenwerking met de Nederlandse 
ambassade in Frankrijk, de NBSO’s en de Franse KvK in Bordeaux een groot aantal Franse 
bedrijven uitnodigen voor deze tentoonstelling.  
 
Individuele Matchmaking in Bordeaux en Parijs 
Dit houdt in dat voor uw bedrijf potentiële zakenpartners in Frankrijk op maat geselecteerd 
worden. Dit kunnen mogelijke afnemers zijn van uw producten en/ of diensten, maar ook 
agenten, distributeurs of andere mogelijke samenwerkingspartners. 
Op 14 november zal een individueel afsprakenschema voor u worden gerealiseerd in Bordeaux. 
Op 15 en 16 november wordt een individueel afsprakenschema voor u verzorgd in Parijs.  
 
Programma 
Het programma van deze handelsreis voorziet in zowel individuele gesprekken met potentiële 
zakenpartners als een aantal collectieve activiteiten. Het voorlopige programma bestaat uit:  

• Een briefing over de economische ontwikkelingen van en het zakendoen in Frankrijk; 
• Een informeel kennismakingsdiner; 
• Deelname aan de innovatieve producttentoonstelling; 
• Individuele gesprekken met potentiële zakenrelaties in Frankrijk; 
• Een receptie in Bordeaux, waarbij interessante Franse netwerkpartners worden uitgenodigd; 
• Een receptie in Parijs, waarbij interessante Franse netwerkpartners worden uitgenodigd. 



 
Deelname 
De kosten voor deelname zijn € 500,-. Voor dat bedrag wordt u het hierboven genoemde 
programma georganiseerd, inclusief de matchmaking en lokale ondersteuning. De kosten voor 
reis en verblijf, evenals eventuele overige kosten (bijvoorbeeld huur auto of tolk) zijn voor uw 
eigen rekening. Bij voldoende belangstelling zal de organisatie bemiddelen voor een 
groepsarrangement voor vliegreis en hotel. 
 
Transport & risicoafdekking producttentoonstelling 
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het transport van producten van en naar de 
tentoonstelling, voor het opbouwen/ afbouwen van uw product op de locatie, evenals het 
afdekken van eventuele risico’s m.b.t deelname aan de producttentoonstelling. De organisatie 
stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele schade.  
 
Digitaal Aanmelden 
Aanmelden kan uitsluitend vanaf 24 april 2006 via de website  www.evd.nl/cpa/frankrijk 
Het minimale aantal deelnemers is 10, het maximum 15. Deelname staat open voor alle 
Nederlandse bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf  met een innovatief product/ dienst. 
De inschrijving wordt gesloten op 6 mei 2006.  
Op 15 en 16 mei zullen de intakes plaatsvinden te Delft. Gelieve deze data vrij te houden in uw 
agenda. 
Op 2 November 2006 zal van 16.00 tot 18.00 een kennismakingbijeenkomst plaatsvinden in 
Delft ter voorbereiding op de handelsreis. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze handelsreis kunt u contact opnemen met Mw. Iris Olivier, 
Projectleider Internationale Handel MKB-Nederland (tel. 015-219 14 08 e-mail olivier@mkb.nl), 
of kijk op www.internationalehandel.mkb.nl  
 
Bescherming van uw product 
Wanneer u een innovatief product ontwikkelt, wilt u natuurlijk niet dat iemand anders het 
namaakt! Denk daarom van tevoren goed na over hoe u uw product wilt en kunt beschermen. 
Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het ministerie van Economisch zaken en geeft 
voorlichting en advies over de bescherming van uw product. Informatie en tips over bescherming 
vindt u op de website www.octrooicentrum.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
publieksvoorlichting info@octrooicentrum.nl of telefonisch 070-3986699.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Mw. Iris Olivier 
Projectleider Internationale Handel 
MKB-Nederland 
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