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Wilt u zaken doen met de Braziliaanse voedingsmiddelenindustrie? 

Handelsreis voor Nederlandse toeleveranciers van machines en
technologie voor levensmiddelen- en verpakkingsindustrie 

23 - 27 mei 2005 
met bezoek aan de Fispal Tecnologia, São Paulo 
er, mevrouw 

en belangrijke groeimarkt voor de levensmiddelen- en verpakkingsindustrie. 
n levensmiddelen staat hoog op de agenda in Brazilië en er is een duidelijke trend 

aar voor het creëren van toegevoegde waarde. Dat betekent een groeiende markt voor het 
ntwikkelen van machines waarbij het niet alleen gaat om het opvoeren van de productie, 
 innovatie en modernisering. De afgelopen jaren heeft de Braziliaanse 
lenindustrie gemiddeld USD 3 mld per jaar geïnvesteerd in machines en apparatuur, 

tallaties voor de agribusiness en drankenindustrie. In de supermarktbranche kan worden 
 groentesnijders en kleine baklijnen. In de pluimveesector liggen er kansen voor o.a. 
achines en eierscheiders (t.b.v. eipoeder). In de zuivelbranche gaat het o.m. om 
n voor de bereiding van melkpoeders en andere producten met toegevoegde waarde en 
ook de mogelijkheden van leveringen aan professionele apparatuur voor grootkeukens 
 vergeten. Deze kunnen o.a. worden gebruikt t.b.v. bruiloften, feesten en partijen, 
n, defensie, hotels en restaurants en voor vliegtuigbevoorrading. 

heid om uw producten op de Braziliaanse markt te introduceren 
aniseert in samenwerking met de branchevereniging GMV een handelsreis voor de 
 voedselverwerkende en verpakkingsindustrie naar Brazilië. Deze handelsreis vindt 
aandag 23 tot en met vrijdag 27 mei 2005 in het Braziliaans economische en industriële 
 Paulo, en zal geconcentreerd zijn op en rondom de FISPAL (de grootste beurs van 

rika voor food technology - voor meer informatie: www.fispal.com ) 

 

http://www.fispal.com/
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Naast het bezoek aan de FISPAL Tecnologia en enkele gezamenlijke activiteiten ligt de nadruk op het 
leggen van nieuwe handelscontacten en/of het intensiveren van bestaande contacten. Elke deelnemer 
ontvangt een individueel programma en ontmoet, zowel op de beurs als op locatie bij de Braziliaanse 
bedrijven, een aantal potentiële zakenpartners dat is geselecteerd op basis van zijn bedrijfsprofiel en 
specifieke wensen. Dat kunnen mogelijke afnemers/eindgebruikers/producenten zijn, maar ook 
agenten, distributeurs of samenwerkingspartners voor lokale productie. De organisatie van de 
handelsreis is in handen van de EVD in samenwerking met de GMV. De matchmaking zal verzorgd 
worden door het in Brazilië gespecialiseerde TRANSFER Latin Business Consultancy. 
 
Programma  
Het meest actuele programma kunt u vinden op 
www.internationaalondernemen.nl/activiteiten/brazilie.asp 
 
Deelname en kosten 
Alle Nederlandse bedrijven die zich richten op de voedingsmiddelenindustrie en geïnteresseerd zijn in 
zakendoen met Brazilië kunnen deelnemen. De kosten bedragen € 500 per bedrijf. De bijkomende 
individuele kosten, zoals reis- en verblijfkosten, individueel transport en een eventuele tolk zijn voor 
eigen rekening. Om iedere deelnemer een op maat geschreven programma te kunnen garanderen, 
wordt er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Inschrijving geschiedt op volgorde van 
ontvangst. 
 
Informatie 
Voor nadere informatie over deze handelsreis kunt u contact opnemen met de EVD, mw Sandra 
Pompe, pompe@evd.nl, 070-788366 of met Transfer Consultancy, dhr Gerald Baal, gerald@transfer-
lbc.com.Voor algemene informatie over Brazilië en het zakendoen in Brazilië kunt u terecht bij de 
EVD, mw Suzanne Bouman, brazilie@info.evd.nl , 070 - 778 8733.  
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden vóór 11 maart door middel van bijgevoegd inschrijvingsformulier of via  
www.internationaalondernemen.nl/activiteiten/brazilie.asp 
 
Chili & Argentinië 
Voorafgaand aan het bezoek aan Brazilië wordt er van 16 tot 25 mei een agro- technologie 
handelsmissie georganiseerd door het Ministerie van LNV in samenwerking met het NCH, Universiteit 
Wageningen en de Rabobank naar Chili & Argentinië. De kosten hiervoor bedragen € 950 per bedrijf 
Meer informatie: www.handelsbevordering.nl Het ministerie van LNV en de EVD bieden u de 
mogelijkheid aan om beide reizen te combineren voor eveneens een bedrag van € 950 per bedrijf.  

  
Met vriendelijke groet, 
EVD 

 
 
 

 Sandra Pompe 
 Accountmanager Collectieve Marktbewerking 
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