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SPANJE 
 
 

 

Windenergie  

Spanje is na Duitsland tweede op de Europese ranglijst 
van windenergieproducerende landen. Galicië is binnen 
Spanje koploper met een capaciteit van 932,5 
megawatt. De groei in de Spaanse markt voor 
windenergie houdt aan. In Tortosa wordt het grootste 
windenergiepark van Catalonië gebouwd. Met 37 
windgeneratoren zal het een capaciteit van 48 
megawatt leveren.  
Daarnaast zal eveneens in Tortosa het kleinere Parc 
Eòlic 27 megawatt gaan produceren. De energie-
productie van de twee parken samen staat gelijk aan 
het verbruik van 50.000 huishoudens. Met een totale 
capaciteit van 83,5 megawatt staat Catalonië op de 
zevende plaats binnen Spanje. 
 

Watertechnologie  

Met name sinds de jaren ’90 wordt in Spanje hard 
gewerkt aan waterbeheer en de bouw van 
waterzuiveringsinstallaties. Sinds de vorming van de 
Europese Unie, is veel werk verzet om aan de Europese 
regelgeving te gaan voldoen, in zowel de publieke als 
de private sector.  
Private waterzuiveringsinstallaties worden overwegend 
gebouwd voor industrie, hotels en irrigatieprojecten 
voor bijvoorbeeld landbouw of golfbanen. De reinheid 
van het gezuiverde water wordt afgestemd op de 
bestemming. Industrieel afvalwater dat na zuivering 
zal worden geloosd op het oppervlaktewater hoeft niet 
te voldoen aan drinkwaterkwaliteit. Dit geldt ook voor 
water dat voor irrigatie van golfbanen of in de 
landbouw wordt gebruikt.  
In de publieke sector is ook nog veel werk te verzetten. 
De grootste post op de begroting van 2002 van het 
Spaanse Ministerie van Milieu bestaat uit investeringen 
in waterbouwkundige projecten en waterbeheer.  

Ruim de helft van het totaalbudget is hiervoor 
uitgetrokken (€ 1,4 miljard; een stijging van bijna 
10% ten opzichte van 2001). 

Vooral in gebieden met grote schaarste aan water is 
vraag naar technologie om vervuild water  drinkbaar 
te maken. De Canarische Eilanden bijvoorbeeld 
hebben ernstig gebrek aan zoet water. Er is 
zodoende grote behoefte aan zuiveringstechnieken 
die van het weinige water dat er is, drinkwater 
kunnen maken. 
De toekenning van waterzuiveringsprojecten wordt 
door de regering geregeld via openbare veilingen. 
Hierop kunnen bouwbedrijven zich inschrijven. Het 
gebeurt ook dat meerdere bouwbedrijven zich 
tezamen, als een bouwcombinatie, inschrijven.  
De grote vraag naar waterzuiveringsinstallaties en 
naar moderne technologie hiervoor schept een grote 
kans voor Nederlandse bedrijven. Voor de projecten 
kunnen subsidies worden verkregen bij de Spaanse 
deelregio’s. Voor meer informatie over subsidie-
mogelijkheden en andere vormen van ondersteuning 
van Nederlandse projecten in Spanje kunt u terecht 
bij Transfer Consultancy. 

 

Grootste zuiveringsinstallatie van het land 

Op dit moment wordt in Catalonië gebouwd aan de 
grootste waterzuiveringsinstallatie van Spanje, de 
Depuradora del Baix Llobregat, in Barcelona. De 
installatie heeft een oppervlakte van 41 hectare en 
een beoogde capaciteit van 420.000 m³ rioolwater 
per dag. Dit zal voldoende zijn voor negen kust-
plaatsen in de provincie Barcelona, met hun 
industrieën en ruim 2.275.000 inwoners.  
De kosten zullen ruim €240 miljoen bedragen, 
waarvan 85% door het Ministerie van Milieu tezamen 
met Europese Cohesie Fondsen en 15% door het 
Catalaanse Water Agentschap zal worden gedragen.  
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PORTUGAL 

 
 
 

 
Portugal sterk in opkomst 
 
 
 De Expo ’98 in Lissabon, Oporto culturele 

hoofdstad van de EU 2001 en het aanstaande EK 
voetbal 2004 geven het land dezelfde impuls als 
Spanje in 1992 had met onder andere de 
Olympische Spelen 

 
 In de periode 2000-2006 ontvangt Portugal 25 

miljard euro aan EU steun 
 
 Portugal vertoont de laatste jaren groeicijfers die 

boven het EU-gemiddelde liggen 

 
 Met name infrastructuur, transport, toerisme, 

milieu, ICT, retail, landbouw en de 
gezondheidszorg zijn kansrijke sectoren 

 
 Portugal heeft de laagste arbeidkosten van West-

Europa, een jonge en enthousiaste 
beroepsbevolking en eerste klas 
opleidingsmogelijkheden  

 
 Een groot aanbod aan bedrijfsterreinen en 

kantoren, klaar voor gebruik tegen zeer 
concurrerende prijzen 

 

 
 
Om in te kunnen springen op bovenstaande kansen 
zal Transfer in de eerste helft van 2003 een 
handelsmissie naar Portugal verzorgen. Transfer 
Consultancy en uw Kamer van Koophandel kunnen u 
hierover meer informatie verstrekken. 
 

 
 

Investeringen watersector 

Tot het jaar 2005 gaat de Portugese regering bijna 1,4 
miljard euro investeren in de verbetering van de 
kwaliteit van de oppervlaktewateren. Deze wateren zijn 
een bron voor de drinkwatervoorziening. Er zal worden 
geïnvesteerd in de bouw van installaties voor de 
zuivering van afvalwater en het kwaliteitsbeheer van 
de wateren. Het pakket maatregelen is gebaseerd op 
de EU-richtlijn over de kwaliteit van oppervlakte-

wateren en is opgenomen 
in het Plano Nacional 
Organico para Melhoria 
das Origens Superficiais 
para Produçao de Agua 
Potavel. Volgens een 
tussen 1996 en 1998 
gestelde diagnose is 
lozing van afvalwater het 
grootste probleem. 

 
 

 
 

LATIJNS-AMERIKA 

 
 

Verkiezingstijd 

De verkiezingstijd is weer aangebroken in Latijns-
Amerika. De komende zes maanden zullen in 
Brazilië, Argentinië en Ecuador cruciale verkiezingen 
worden gehouden. Vlak daarna vinden in juli 2003 in 
Mexico congresverkiezingen plaats, waarvan de 
uitslag zeer waarschijnlijk de koers van het land voor 
de komende negen jaar zal bepalen. 
Op dit moment vormen de Braziliaanse verkiezingen 
het middelpunt van aandacht (zie verderop in deze 
Nieuwsbrief). 
 

De Braziliaanse balans 

Terwijl er, zoals in ieder land, juist in verkiezingstijd 
veel kritiek wordt geleverd op het beleid van de 
zittende regering, moet ook gezegd worden dat 
Brazilië op een aantal punten duidelijke vooruitgang 
geboekt heeft tijdens de regeerperiode van Fernando 
Henrique Cardoso. Gedurende zijn bewind is de 
armoede gedaald en zijn ook andere sociale factoren 
verbeterd.  
Zijn bekendste prestatie was het bedwingen van de 
inflatie. Wat veel van zijn voorgangers al hadden 
geprobeerd, werd door Cardoso bereikt met de 
invoering van het Real-plan en de bijbehorende 
munt de real. Vlak voor de introductie had de 
jaarlijkse inflatie nog 10.445% bedragen, maar deze 
daalde al snel met sprongen, tot onder de 10% zoals 
het sindsdien is gebleven.  
Toen het Real-plan eenmaal liep, richtte Cardoso 
zich tijdens zijn verkiezingscampagne van 1994 op 
de verbetering van een aantal verschillende facetten 
van de Braziliaanse maatschappij, afhankelijk van de 
plaats die hij op dat moment bezocht. Op het 
platteland stond hij verbetering van de landbouw 
voor, in de stad lag de nadruk op vermindering van 
de criminaliteit.  
Zijn plannen moesten echter ook gefinancierd 
worden en bouwden zo mee aan de groeiende 
staatsschuld. Door geldgebrek konden de geplande 
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investeringen in de infrastructuur niet volledig worden 
uitgevoerd. Een kleine stap in de goede richting kon 
wel worden gedaan; het aantal huishoudens dat 
aangesloten is op drinkwater en riool  is met circa 6% 
gestegen en het aantal huishoudens met 
telefoonaansluiting groeide de afgelopen 8 jaar van 
20% tot 58%. Een op de acht Braziliaanse huishoudens 
is nu in het bezit van een computer en breedband 
Internet toegang is in São Paulo sneller verspreid dan 
in London. 
In zowel het onderwijs als de gezondheidszorg is grote 
vooruitgang geboekt. Voor het eerst in de geschiedenis 
gaan vrijwel alle Braziliaanse kinderen naar de lagere 
school, terwijl ook de inschrijvingen in het middelbaar 
en hoger onderwijs zijn gestegen.  
Als maatstaf voor de gezondheidszorg kan worden 
gekeken naar de kindersterfte, die als gevolg van een 
serie federale programma’s tussen 1993 en 2000 met 
meer dan 25% verminderd. De anti-Aids programma’s 
hebben ook hun vruchten afgeworpen. Het aantal 
nieuwe gevallen is teruggebracht tot onder het aantal 
van 1994. 
Op het gebied van justitie en veiligheid moet nog veel 
gebeuren. Cardoso’s wetsvoorstel voor beperking van 
het gebruik van vuurwapens is niet door het Congres 
gekomen. Ook de voorstellen voor hervorming van het 
trage rechtssysteem, dat niet altijd vrij is van 
corruptie, hebben geen goedkeuring gekregen van het 
congres. De weliswaar stijgende lijn van het aantal 
beschuldigingen van corruptie, verklaart echter niet of 
de corruptie daadwerkelijk is toegenomen, of dat 
slechts meer zaken aan het licht komen.  
Aan werkgelegenheid zal door de opvolger van Cardoso 
ook hard moeten worden gewerkt. De economische 
groei en de toename van werkgelegenheid bleven 
achterliggen op de jaarlijkse aanwas van circa 1,5 
miljoen jonge Brazilianen op de arbeidsmarkt. Er mag 
aangenomen worden dat de  daadwerkelijke 
werkloosheid hoger is dan het officiële cijfer van 8%. 
Hoewel er op veel fronten nog genoeg te doen valt, 
heeft Cardoso toch een groot aantal van zijn beloftes 
waargemaakt. Het zal de taak zijn van de nieuwe 
president, om de onvoltooide hervormingen voort te 
zetten en te verbeteren. 
 

Brazilië kiest massaal voor “Lula” 

Op zondag 6 oktober heeft Luiz Inácio Lula da Silva de 
eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen met 
41% van de stemmen gewonnen. Daar “Lula”, zoals de 
oud-vakbondsleider populair genoemd wordt, geen 
absolute meerderheid haalde, moest een tweede ronde 
gehouden worden. Op zondag 27 oktober werd hij met 
61% van de stemmen, een record voor Brazilië, 
verkozen tot nieuwe president. De strijd ging tussen 
Lula als leider van de linkse Arbeiders Partij en zijn 
opponent José Serra, kandidaat van de huidige 
regeringspartij PSDB.  
Hoewel José Serra met 20% van de stemmen vrij ver 
achter Lula de eerste ronde doorkwam, is zijn partij 
met de huidige president Cardoso nog vrij populair. 
Volgens recente peilingen wordt het beleid dat Cardoso 
in de jaren 1990 voerde gewaardeerd. Dit kan een 
reden zijn waarom van Lula een wat matigere 
verkiezingsretoriek uitgaat, dan eerder van zijn partij 
verwacht werd. 

In zijn campagne verkondigde Lula trouw te zullen 
blijven aan het marktgeoriënteerde beleid van de 
jaren ’90, met beperkte overheidsuitgaven. Hij zegt 
bereid te zijn met het IMF en andere “global” 
instellingen samen te werken om de reputatie van 
Brazilië op de financiële markten te herstellen.  
 

Braziliaanse olie 

Het Nationale Petroleum Buro (ANP) van Brazilië 
heeft een nieuw rapport uitgebracht waarin duidelijk 
wordt gemaakt dat het land een grote uitbreiding 
van de raffinagecapaciteit nodig heeft, om het 
groeiende gebrek aan olieproducten tegen te gaan. 
In het rapport wordt een voorstel gedaan voor de 
bouw van drie nieuwe raffinaderijen, die een 
omvangrijke productie moeten gaan draaien.  
Shell wordt genoemd als een potentiële mededinger 
voor de bouw van een nieuwe raffinaderij. Het 
olieconcern laat deelname onder meer afhangen van 
de beoordeling van de off-shore bron die het bedrijf 
in het Braziliaanse Campos Bassin heeft. Shell is 
bezig met het boren van een volgende bron in het 
Campos Bassin, waar al vier grote olievondsten zijn 
gedaan. Als de resultaten bevredigend zijn, kan de 
productie over drie jaar van start gaan. Op dit 
moment werkt Shell in Brazilië op totaal 15 locatie’s. 
Voor de kust van de staat Espirito Santo worden 
steeds meer olievelden ontdekt en geëxploiteerd. 
Bovendien zal Espirito Santo na 2007 op de eerste 
plaats komen te staan als grootste aardgasproducent 
van Brazilië. Wat betreft gasverbruik heeft de staat 
de derde plaats ingenomen, door de toename in 
industriële activiteit. Het merendeel van de 
economische activiteit binnen Espirito Santo is 
geconcentreerd langs de ruim 400 kilometer lange 
kust en in de Exclusieve Economische Zone met 
havens, offshore oliewinning, visserij, toerisme en 
milieu. Expertise van Nederlandse ondernemers op 
het gebied van geïntegreerd kustbeheer kan goed 
worden ingezet. Binnenkort zal de uitbreiding van de 
luchthaven van Vitória van start gaan, die gepaard 
gaat met een investering van 200 miljoen US dollar. 
Kortom, er bestaan volop kansen in transport , 
logistiek, aardolie en –gas, in combinatie met 
aanverwante activiteiten, zoals de aanleg van 
gaspijpleidingen, haven- en baggerwerken en de 
bouw van een elektriciteitscentrale. 
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Chili minst corrupt 

In de Corruptions Perceptions Index 2002, de lijst van 
als minst corrupt ervaren landen die wordt uitgegeven 
door Transparency International, heeft Chili wederom 
de hoogste notering van alle Latijnsamerikaanse 
landen gekregen. Opmerkelijk is dat Chili met zijn 
zeventiende plaats vlak voor Duitsland staat.  
De regelgeving voor de Chileense binnenlandse handel 
is rigoureuzer dan die van de Verenigde Staten en het 
land kent een streng beleid voor bedrijfsrapportage. De 
medewerkers van Chili’s toezichthoudend orgaan voor 
de banksector zijn onafhankelijk, goedbetaald en 
professioneel. Daarmee wordt de organisatie gezien als 
een voorbeeld voor het Amerikaanse continent. 
 

Samenwerking LanChile Lufthansa 

In de geest van het recent getekende handelsverdrag 
tussen Chili en de Europese Unie start LanChile Cargo 
een intensieve samenwerking met Lufthansa Cargo 
voor vluchten tussen Europa en Zuid-Amerika. Chili’s 
grootste lucht-vaartmaatschappij zal haar Europese 
hoofdkantoor verplaatsen van Parijs naar Frankfurt, 
waar zij het luchttransport en vervoer over land van 
Lufthansa zal gebruiken om de rest van Europa te 
bedienen. LanChile zal de vluchten aan de westkust 
van Zuid-Amerika verzorgen, terwijl Lufthansa de 
oostkust dekt. De Chileense maatschappij zal 
vrachttransport aanbieden vanuit Peru en Ecuador en 
het aantal vluchten naar Europa van twee maal per 
week opvoeren naar drie maal. Lufthansa Cargo zal vijf 
keer per week van Frankfurt naar São Paulo vliegen. 
Waar de Europese verkopen nu nog 15% uitmaken van 
LanChiles totale omzet, zullen deze naar schatting van 
het bedrijf door de samenwerking 20% gaan bedragen. 
 

Nutreco in Chili  

Het Chileense verwerkingsbedrijf van zalm Chisal S.A. 
is overgenomen door Nutreco’s dochteronderneming 
Marine Harvest Chili. Het bedrijf bevindt zich in 
Chamiza, in het zuiden van Chili, waar het met 300 
personeelsleden werkt aan de productie, verwerking en 
export van zalm en kant-en-klare zalmproducten naar 
de Verenigde Staten, Japan en andere markten. De 
overname dient Chisals positie als marktleider te 
versterken en geeft Marine Harvest Chili de 
beschikking over de benodigde verwerkingscapaciteit 
voor de levering aan grote Amerikaanse retailers van 
verse en diepgevroren portieverpakkingen, gerookte 
zalm en overige consumentenproducten met toege-
voegde waarde. Bij de Amerikaanse consument kent 
zalm een sterk toenemende populariteit. Op dit 
moment groeit de consumptie met 20% per jaar. Als 
producent van voedingsmiddelen en diervoeders is 
Nutreco in 22 landen sterk vertegenwoordigd, zowel in 
de gehele productieketen voor zalm, als ook varkens-
vlees en pluimvee. Doelstelling van het bedrijf is om in 
samenwerking met de detailhandel nieuwe producten 
te ontwikkelen die inspringen op de behoeften en 
wensen van de consument. Door de vertegenwoordi-
ging over de hele wereld kan de integratie en controle 
van de verschillende systemen voor voedsel-veiligheid, 
productkwaliteit en efficiency worden gegarandeerd. 
 

Stevige positie Mexicaanse economie 

Door de nauwe relatie die Mexico met de Verenigde 
Staten heeft binnen Nafta, wordt het land steeds 
vaker gezien als Noordamerikaans, in plaats van een 
deel van Latijns-Amerika. Hoewel het lidmaatschap 
van Nafta Mexico behoedt voor Latijns-Amerikaanse 
problemen, versterkt het de afhankelijkheid van de 
noorderbuur, die immers 89% van de export voor 
zijn rekening neemt.  
Een goed financieel beleid geeft Mexico echter een 
stevige positie, die het land beschermd tegen een 
recessie als gevolg van de verslechterde economie in 
de Verenigde Staten. De regering van president Fox 
heeft een strikt fiscaal en monetair beleid gevoerd. 
Ondanks de zwakkere peso, blijven de inflatie en 
rente laag en de staatsschuld wordt goed bewaakt. 
Mexico heeft het gepresteerd om een economie op te 
bouwen die gezond genoeg is om bestand te zijn 
tegen tijdelijke turbulentie in de omgeving. 
Aan een aantal structurele zwakheden heeft 
president Fox tot nu toe nog geen aandacht 
besteedt, maar dat zal op korte termijn veranderen. 
Speerpunten van zijn beleid zijn marktwerking en 
corruptiebestrijding. Een van de grootste uitdagingen 
betreft de slechte concurrentiepositie van een groot 
deel van de Mexicaanse ondernemingen. De regering 
heeft de banksector wel opengesteld voor 
buitenlandse overnames, maar andere sectoren 
worden volledig door de staat beheerst of hebben 
veel weg van private monopolies. Onlangs heeft Fox 
een voorstel voor hervorming van de elektriciteits-
sector ingediend. Het gaat om een verandering van 
de grondwet die private energiebedrijven in staat 
stelt direct te verkopen aan grote afnemers.  
De regering hoopt dat in de toekomst de groei zal 
komen uit een combinatie van export en de lokale 
markt. Recente cijfers laten zien, dat het BNP in het 
tweede kwartaal 2,1% is gegroeid ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar. Terwijl buitenlandse 
investeringen in fabrieken en ondernemingen in 
Zuid-Amerika zijn teruggelopen, blijft deze handel in 
Mexico levendig. 
 

Mitsubishi naar Mexico 

Mitsubishi is van plan om in Azië geproduceerde 
auto’s te gaan verkopen in Mexico. Volgens het plan 
gaat Daimler Chrysler, dat 34% aandeel heeft in 
Mitsubishi, de geïmporteerde Montero sportwagens 
en Galant sedans verkopen via zijn dealers in 
Mexico. Op deze manier zou de Japanse 
autoproducent het achterblijven van de verkopen op 
de thuismarkt goed kunnen maken. Er zijn nog geen 

cijfers bekend gemaakt 
over verkoop-aantallen 
of de verwachte start 
van de export.  
Ford, Fiat, Volkswagen 
en General Motors 
maken zich ook op voor 
export naar Mexico, en 
wel met auto’s uit hun 
Braziliaanse fabrieken. 

Geschat wordt dat het aantal verkochte auto’s in 
Mexico in 2002 bijna 10% is gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. Voor 2003 wordt een toename 
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verwacht van nog eens 5%. De markt zal een extra 
impuls krijgen als de voorstellen voor afschaffing van 
de belasting op nieuwe auto’s en halvering van de 
belasting op het bezit van een auto door het congres 
worden goedgekeurd. Men schat dat deze maatregelen 
de prijs van een nieuwe auto met 30% kunnen 
terugbrengen. 
 

Marktkansen watervoorziening Mexico 

Mexico’s toetreding tot Nafta in 1994 heeft in het land 
een ware inhaalslag veroorzaakt. De komende jaren zal 
veel worden geïnvesteerd in drinkwatervoorziening en 
waterzuivering. Deze activiteiten staan hoog op de 
prioriteitenlijst, aangezien 13 miljoen Mexicanen nog 
geen drinkbaar kraanwater hebben, en een kwart van 
de bevolking niet is aangesloten op riolering. Mexico 
heeft vooral behoefte aan technologie en expertise. 
Afzetmogelijkheden zijn er voor bijvoorbeeld water-
meters en –filters, chemische zuiveringsinstallaties en 
ontziltingssystemen en voor kennis overdracht op het 
gebied van waterdistributiesystemen.  
 

Museo Evita - Argentinië  

Na de musical en de film heeft Eva Peron nu ook haar 
eigen museum. Precies 50 jaar na de dood van de 
beroemde Argentijnse first lady, werden de hekken van 
het Museo Evita geopend. Het meest opmerkelijke aan 
het museum is het feit dat het überhaupt geopend is. 
Andere culturele projecten zijn stilgelegd door de 
Argentijnse economische situatie. Cultuurkenners zien 
vooral de kitsch van Evita’s Dior pakjes, maar de 
toeristen zijn laaiend enthousiast. Volgens onderzoek 
in Europa, de Verenigde Staten en Brazilië, zou 85% 
van de toekomstige bezoekers van Buenos Aires een 
bezoek willen brengen aan het museum. Als Museo 
Evita succes boekt, zullen wellicht andere 
toeristentrekkers volgen, waarbij Argentinië kan putten 
uit een rijke geschiedenis met beroemdheden als 
voetballer Diego Maradona, revolutionair Che Guevara 
en schrijver Jorge Luis Borges.  
 

Geselecteerde weblinks 

• www.latinnews.com nieuwsberichten over politiek en 
handel (Engels en Spaans) 

• www.mercantil.com businessportal voor Argentinië, 
Brazilië, Chili, Colombia, Mexico, Peru (Engels) 

• www.portugal.org Portugees verkeersbureau met ook 
handelsinformatie en beurzen (Engels) 

• www.caribbeanlatinamerica.com businessinformatie 
over heel Latijns-Amerika (Engels) 

Bronnen: o.a. The Economist, Business Monitor International, 
Business Week, EVD, Latin Trade, World Bank, InterAmerican 
Development Bank, Financial Times. 
Disclaimer: Transfer Latin Business Consultancy makes no 
warranties or representations, and accepts no liability of any 
kind for any loss or damages resulting from the use of our 
website or any materials contained on it.  
Transfer Latin Business Consultancy makes no warranties or 
representations that the materials on this website are error-
free, or that they are fit for any particular purpose or 
requirements. 

Transfer Nieuws 

OPENING Kantoor Transfer in Barcelona 
Op 25 oktober j.l. is ons nieuwe kantoor aan de 
Ronda St. Antonio in Barcelona op feestelijke wijze 
geopend. Vanuit dit kantoor kan een nog breder 
pakket aan ondersteuning geboden worden voor 
(startende) Nederlandse bedrijven in Spanje. Zie 
onze website www.transfer-lbc.com (Hot News) voor 
een nadere beschrijving van de opening en geboden 
diensten vanuit het nieuwe kantoor. 
 
Nieuwe sectorstudies 
Transfer verzorgt binnenkort sectorstudies voor 
Schone Technologie en Biotechnologie in Spanje, als 
ook een levensmiddelenstudie in Brazilë.  
 
Nieuwe Transfer presentaties: 
Dit najaar verzorgt Transfer diverse presentaties 
over de marktkansen voor uw bedrijf in Spanje, 
Portugal en Latijns-Amerika. Het resterende 
programma ziet er als volgt uit:  

• 12 november: Internationale handelsmanifestatie, 
Rabotheater, Hengelo 

• 20 november: ABN-AMRO werelddagen, 
Ecodrome, Zwolle 

• 27 november: Exportbijeenkomst, Golden Tulip 
Hotel, Alkmaar 

Informatie via: spreekdagen@transfer-lbc.com. 
 
Agenda 2003: 

• Spreekdagen bij uw lokale KvK 
• Sectormissie duurzame energie Mexico 
• Sectormissie levensmiddelenbranche in Brazilië 
• Sectormissie milieutechnologie Spanje 
• Multi-sectorale missie Portugal 

Informatie via: info@transfer-lbc.com. 
 

TRANSFER Latin Business Consultancy 

 
Al 6 jaar is Transfer toonaangevend in het bieden 
van exportondersteuning aan Nederlandse onder-
nemingen die marktkansen willen benutten in de 
Spaans- en Portugeestalige landen van Europa en 
Latijns-Amerika. Dit doen we vanuit onze kantoren in 
Barcelona, São Paulo en Rotterdam. 
 
Als partner van o.a. EVD, KvK, brancheverenigingen, 
Nederlandse Ambassades & Consulaten én uiteraard 
het bedrijfsleven, verrichten wij lokaal marktonder-
zoeken, partnerselecties, handelsmissies en sector-
studies in de sterk opkomende markten van Spanje, 
Portugal, Argentinië, Brazilië, Chili en Mexico. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Irma van Dijk (irma@transfer-lbc.com)  
 
Hoofdkantoor: 
info@transfer-lbc.com  
www.transfer-lbc.com  
Tel.: 010 - 478 07 60 
Fax: 010 - 221 53 73 
Postbus 19229, 3001 BE  Rotterdam 
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