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Marktoriëntatiereis Spanje 1

Geachte heer, mevrouw,

Met ruim 45 miljoen inwoners is Spanje één van de belangrijkste consumentenmarkten van 
Europa. De laatste vijftien jaar kent het land een economische groei die (ruim) boven het 
Europese gemiddelde ligt. Sinds 2006  is er een overschot op de begroting en een dalende 
werkloosheid. Deze positieve ontwikkelingen bieden interessante kansen voor het bedrijfsleven 
en hebben de Kamers van Koophandel Drenthe, Friesland en Groningen ertoe gebracht een 
marktoriëntatiereis naar Spanje te organiseren van 11 – 14 februari 2008. 

Wij verkennen voor u de markt, zoeken geschikte agenten, distributeurs, afnemers of andere 
samenwerkingspartners. Ook wanneer u reeds actief bent in Spanje, maar daar onvoldoende 
voet aan de grond heeft, kunt u deelnemen. Deze reis wordt uitgevoerd in het kader van het 
exportproject WWCOM4 en ondersteund met EFRO, SNN en EZ/KOMPAS gelden.

Spanje kent twee regio´s die bezocht zullen worden en die als de zwaargewichten van de 
nationale markt worden beschouwd. Gezien het feit dat het grotendeel van de 
consumentenmarkt zich in deze regio’s bevindt zijn zij tevens de vooraanstaande gebieden wat 
betreft marktentree voor Nederlandse bedrijven in Spanje. 

Madrid
Deze regio is goed voor 18% van Spanje´s BBP, telt 5,8 mln inwoners en wordt gezien als de 
motor van het land. De regio vormt Spanje’s economisch en financieel zwaartepunt. In de regio 
Madrid is het grotendeel van de hoofdkantoren en nationale inkoopplatforms gevestigd. 

Catalonïe (Barcelona)
Deze regio die als hoofdstad Barcelona heeft genereert 19% van Spanje’s BNP, telt 5,3 mln 
inwoners en vormt na Madrid de tweede regio qua consumptie, technologie en retail. Tevens telt 
Catalonië een groot aantal belangrijke Catalaanse bedrijven uit verschillende sectoren die hun 
hoofdkantoor rondom Barcelona gevestigd hebben. 
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ORGANISATIE EN INTAKEGESPREKKEN
Deze handelsreis wordt georganiseerd door de noordelijke Kamers van Koophandel in 
samenwerking met het marktbureau Transfer Latin Business Consultancy. Van 10 t/m 12 
oktober a.s. kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden voor een gesprek met 
Sven Kallen en ondergetekende om uw wensen, sterke/zwakke punten en eventuele reeds 
bestaande contacten door te nemen.

MARKTONDERZOEK EN ORIËNTATIEREIS
Na het gesprek gaan wij de markt in om potentiële partners en interesse in de markt te traceren. 
In december volgt een negatief of positief reisadvies. Daarna worden de individuele bezoek-
programma’s definitief uitgewerkt. Het is de bedoeling om zondagmiddag aan te reizen op 
Barcelona. Van maandag t/m dinsdag vinden er bedrijfsbezoeken plaats in Barcelona waarna 
we doorreizen naar Madrid (afhankelijk van reacties kan dit in het hele land zijn). Donderdag 
namiddag wordt er in principe weer teruggereisd naar Amsterdam.

KOSTEN
Voor het intakegesprek, marktonderzoek, partnerselectie, afsprakenprogramma, logistiek,  
ondersteuning ter plaatse en follow-up ná de reis betaalt u een eigen bijdrage van € 700,-. De 
rest komt uit het WWCOM project. Voor uw eigen rekening komen uw reis- en verblijfkosten. Wij 
regelen goede, werkbare hotels en indien gewenst (lokale) vluchten tegen gunstige 
voorwaarden. 

AANMELDPROCEDURE
Graag ontvangen wij bijgaand antwoordformulier vóór 26 september a.s. retour per fax of post 
mét twee Engelstalige of Spaanstalige brochures. Wanneer u daarbij ook een kernachtige korte 
profielbeschrijving geeft van de door u beoogde (ideale) partner maakt dat het gesprek extra 
effectief. Op www.kvk.nl/spanje vindt u uitgebreide informatie over dit project. Voor al uw vragen 
kunt u contact opnemen met Irma Broersma (050 520 5837) of ondergetekende. 

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel en Fabrieken
Voor Drenthe, Friesland en Groningen

Evert-Jan Schouwstra
Consulent Internationale Handel

P.S. Omdat wij tijdens onze reizen géén concurrentiesituaties toelaten heeft het eerst 
aangemelde bedrijf voorrang boven de tweede. Wanneer u zeker wilt zijn van deelname 
raden wij u daarom aan direct te reageren.

http://www.kvk.nl/spanje
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ANTWOORDFORMULIER MARKTVERKENNING 

Ons bedrijf is geïnteresseerd in deelname aan de marktoriëntatiereis naar Spanje, 11–14 februari 2008

Bedrijf : ........................................................................................................................

Producten/diensten : .......................................................................................................................

  .......................................................................................................................

Postadres : .......................................................................................................................

Postcode/Plaats : ................................................. ………………………………………………….

Contactpersoon :………………………………………….. ....................................................m/v   

Functie : .....................................................................................................................

Telefoon bedrijf : ........................................... GSM: ..............................................................

Fax : ……………………………………………………….........................................

E-mail : ............................................................  Website: .........................................

BTW-nummer : ......................................................................................................................

Wij zoeken contact met: Voorkeur (liefst meerdere) voor een intakegesprek op:
0 agent     Woensdag 10 oktober 2007 0 morgen    0 middag
0 importeur Donderdag 11 oktober 2007 0 morgen    0 middag
0 eindverbruiker Vrijdag 12 oktober 2007 0 morgen    0 middag
0 toeleverancier voor uitbesteden
0 overig, nl. ………………………………..

Beschikt u reeds over contacten in Spanje?  Zo ja, welke?
 ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Indien u reeds namen en adressen van bedrijven weet die u zeker (niet) wilt bezoeken, kunt u deze 
hieronder vermelden:
…………………………………………………………………………………………………………. wel/niet

……………………………………………………………… ………………………………………… wel/niet

................................................................................................................................................. wel/niet 

………………………………………………………….................................................................. wel/niet

Datum: .......................................................... Handtekening: .……………………………………………

Dit formulier liefst per fax (050-5267430) of per post vóór 26 september as. sturen aan: Kamer van 
Koophandel, Afdeling Internationale Handel Noord, Postbus 134, 9700 AC Groningen, t.a.v. 
Irma Broersma

A.u.b. per post toezenden: 2 Engelstalige of Spaanstalige brochures/ bedrijfsdocumentatie
en een zoekprofiel van uw “ideale partner”


