
Deze handelsmissie wordt georganiseerd door GMV in samenwerking met 
Transfer LBC, in opdracht van het Ministerie van EL&I in het kader van het 
programma ‘Collectieve Promotionele Activiteiten’ (CPA). 

Handelsmissie Brazilië 
Toeleveranciers Voedingsmiddelenindustrie 

9 juni t/m 15 juni  2012 

Wat:  Individuele matchmakingsreis naar Brazilië 

Voor wie: Leveranciers van machines en systemen en andere toeleveran-
ciers van de gehele voedingsmiddelensector (o.a. vlees, groente, 
fruit, zuivel, bakkerij, verpakking, en diervoeding)  

Wanneer: Zaterdag 9 juni (vertrek ’s middags) t/m vrijdag 15 juni (terug ’s 
avonds) 

Kosten: € 950,- per deelnemend bedrijf, exclusief btw en kosten voor reis 
en verblijf 

Door: GMV in samenwerking met Transfer LBC, in opdracht van het 
Ministerie van EL&I 

 

GMV 

De GMV is de branchevereniging van producenten van machines, sys-
temen en andere technologie voor de voedings– en genotmiddelenin-
dustrie. De leden zijn actief in vrijwel alle sectoren: vlees, vis, zuivel, 
groente en fruit, bakkerij, aardappelen, vloeibare producten, diervoeding, 
verpakkingsmachines, biobased systems, en field handling and storage 
systems. Voor deze leden (en ook niet-leden) organiseert de GMV jaarlijks 
meerdere handelsmissies, zowel binnen als buiten Europa. Voor de activi-
teiten in China heeft de GMV sinds 2008 een eigen kantoor in Beijing. 

 

 



Samenwerking GMV/ Min. EL&I/Transfer LBC 

GMV organiseert in opdracht van het  Ministerie EL&I en Transfer LBC een 
individuele matchmakingreis naar Brazilië. Het programma biedt u de mogelijk-
heid om contacten op te doen in het centrale zakencentrum van Brazilië.  

Curitiba 

De combinatie van beursbezoek in São Paulo en bezoek aan Curitiba levert 
een programma op dat zich enerzijds richt op het centrale zakencentrum en 

anderzijds richt op de belangrijkste beurs op het 
gebied van food processing techniek van Brazilië. 
Curitiba is het centrum van de voedselverwer-
kende industrie in Zuid Brazilië. Vanuit Curitiba is 
er ook aansluiting met regio’s als Porto Alegre en 
Santa Catarina. In deze steden is de voedings-
middelenindustrie sterk vertegenwoordigd. 

 FISPAL Tecnologia 

Voor de Fispal Tecnologia 2012 zijn een groot aantal exposanten vertegen-
woordigd van over de hele wereld met inbegrip van fabrikanten en dienstver-
leners uit verschillende sectoren zoals voedsel verwerking machines & appara-
tuur voor geassorteerde voedsel/drank/bakkerij– en banketindustrie voedsel en 
dranken. In 2010 waren er 2036 exposerende merken aanwezig. 

 

Waarom Brazilië? 

Brazilië is één van de snelst groeiende landen van Zuid-Amerika. Het land telt 
200 mln inwoners en is s’werelds 5e economie. Van de vier BRIC-landen 
wordt Brazilie beschouwd als de toekomstige “voeder van de wereld”. De op-
komst van de middenklasse draagt bij aan de verdere ontwikkelingen van de 
voedingsmiddelen– en retail sector. De verwachting voor de komende vijf jaar 
is dat de consumptie van voedingsmiddelen zal blijven stijgen. Er is in Brazilië 
dan ook een sterke behoefte aan buitenlandse technologie om te voldoen aan 
de forse stijgende binnen– en buitenlandse vraag aan levensmiddelen én de 
toenemende kwaliteitseisen.  

Voorlopig  programma zaterdag 9 t/m vrijdag 15 juni 2012 

Zaterdag 9/6 - Vlucht Amsterdam  —  São Paulo — Curitiba 

Zondag 10/6 - Aankomst Curitiba, check-in en briefing 
 
Maandag 11/6 - Bedrijfsbezoek (ochtend) - individuele matchmaking   
     (middag) — netwerkreceptie (avond) 
 
Dinsdag 12/6 - Individuele matchmaking (ochtend) - vlucht van Curitiba  
     Naar São Paulo (middag) 
 
Woensdag 13/6 - Bezoek Fispal tecnologia inclusief matchmaking (gehele 
     dag), netwerkreceptie (avond) 
 
Donderdag 14/6 - Bedrijfsbezoek (ochtend) Fispal tecnologia inclusief match
     making (middag) 
 
Vrijdag 15/6 - Vlucht São Paulo — Amsterdam 
 
Aanmelden 

Deze missie is opengesteld voor toeleveranciers aan de voedings– en genot-
middelenindustrie en kent een maximaal aantal deelnemers van 12 bedrijven. 
Acceptatie geschiedt op volgorde van aanmelding. Wilt u meer informatie, 
neemt u dan contact op met GMV via Arthur Vernooij op 079 3531 135 of  
arthur.vernooij@fme.nl . U kunt zich aanmelden via de website van Agent-
schap NL: www.agentschapnl.nl/cpa/brazilievoeding 

 


