
Wist u dat...  
 

de Franse markt 64 miljoen consumenten kent?   

 

 

 
de Franse economie de 6e economie ter wereld is? 

 
ondernemers Frankrijk vaak links laten liggen omdat 
het als een van Europa’s moeilijkste markten wordt 
ervaren?  

 
 

Maar waarom Frankrijk overslaan als de oplossing zo simpel is?! 
 

TRANSFER France staat u bij met de volgende diensten: 
  Markstudies 

 Handelsmissies 
 Partnerselectie 
 Sector-studies 
 Export-promotie

 Juridisch & acco
 Markt-entree str
 Subsidie en cert
 Commerciële ve
 Sales coördinati

 
 
 
 

  Informeer bij TRANSFER France.
 TRANSFER France nodigt u graag uit vo
oriënterend gesprek (in NL of in FRA) 
 TRANSFER France maakt bovendien vr
wensen aangepast voorstel voor de Fr

 
 

Dhr Cor Liberg, Commercieel Directeur Kaas-pack "Op aanbev
gegaan met TRANSFER Consultancy. De uitgebreide marktstudie gaf een 
concurrenten, kopers, distributiekanalen en mogelijkheden op de Portugese 
ons ook met succes een aantal potentiële kopers en retailers. We hebben da
TRANSFER te werken in de Franse en Spaanse markt. Dankzij TRANSFER ex
landen en hebben we veel vertrouwen gekregen in onze internationale marktp
 

Dhr Berend Stel, Sales Manager Europe Stork Turbo Bl
door TRANSFER verrichte marktonderzoeken kregen we een duidelijk beeld 
Iberisch Schiereiland, in Frankrijk en in Brazilië en werden we in contact  ge
partners van die respectievelijke markten. In Frankrijk hebben we tijd
bijvoorbeeld met grote spelers zoals EDF, Tiru en General Electrics om de taf
 

Dhr Evert-Jan Schouwstra, Senior Handels Consultant Ka
complete proces van intake, marktonderzoek en partnerselectie tot e
matchmaking programma hebben bijgedragen aan de hoge kwaliteit van de 
TRANSFER France in 2006 in onze opdracht heeft uitgevoerd.”  
 

 
 
 
 

Offices in: Barcelona, Paris, Rotterdam and São Pau

TRANSFER France 
Martine Verweij M.Sc/B.Sc 
1, Blvd. Saint-Martin 
75018 Parijs – F 
T: +33.1.40.26.19.45 
F: +33.1.42.72.06.19 
france@transfer-lbc.com 
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TRANSFER Headoffice 
Gerald Baal M.Sc 
Puntegaalstraat 271 
3024 EB Rotterdam – NL 
T: +31.10.478 07 60 
F: +31.10.478 07 10 
info@transfer-lbc.com 


