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In samenwerking met het Platform Agrologistiek 

Internationaal organiseren TRANSFER

april 2011 een handelsmissie voor de Nederlandse a

 

De missie heeft als doel het leggen van 

eventuele reeds bestaande contacten

technische en commerciële stand van zaken in de 

gerichte individuele afspraken en collectieve bezoeken aan toonaangevende bedrijven en instellingen.
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Bezoekprogramma op maat

De Spaanse markt zal goed in beeld worden gebracht door 

vooraanstaande agrologistieke organisaties

basis van een vooraf gehouden intakegesprek, uw specifieke marktsegment onderzocht en krijgt u 

individuele matchmaking aangeboden. Dit biedt uw bedrijf een uitgelegen kans om tegen lage kosten 

in contact te komen met diverse potentiële partners. Tot slot zullen de deelnemers gedurende de missie 

als onderdeel van het programma speciale follow

strategie in kaart te brengen. Voor m

 

Deelname 

Voor deze missie zijn slechts 12 plaatsen

teleurstelling en meldt u zo spoedig mogelijk aan. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van 

binnenkomst en is mogelijk tot uiterlijk 

www.agentschapnl.nl/cpa/spanjeagrologistiek
 

De kosten voor deelname bedragen slechts 

steuning van de overheid. U krijgt een collectief reisprogramma aangeboden waarvan u gebruik kunt 

maken. Gezien het maximaal aantal deelnemers, adviseren wij u om tijdig in te schrijven.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

kantoor in Rotterdam (010 - 478 07 60

NCH (070 - 344 15 44, RdeRaad@nchnl.nl

 

 

 

 

Agrologistiek Spanje: 11-14 april 201

het Platform Agrologistiek en in opdracht van het Ministerie van LNV en 

RANSFER Consultancy en het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering 

voor de Nederlandse agrologistieke sector naar Spanje

De missie heeft als doel het leggen van nieuwe handelscontacten en het intensiveren van 

eventuele reeds bestaande contacten. Daarnaast biedt de missie u de unieke mogel

technische en commerciële stand van zaken in de agrologistieke sector in Spanje te ervaren middels 

gerichte individuele afspraken en collectieve bezoeken aan toonaangevende bedrijven en instellingen.

grologistieke sector in Spanje heeft relatief weinig last gehad van de economische crisis en biedt 

actief in de agrologistiek uitgelezen mogelijkheden. Onder Spaanse bedrijven 

en instellingen bestaat veel behoefte aan nieuwe innovatieve en kostenreducerende technologieën

De agrologistieke sector vormt een belangrijk onderde

economie, maar aangezien Spanje achterloopt op het gebied van 

transport- en distributiesystemen is het lastig om aan de grote vraag na

hoge kwaliteit verse producten te voldoen. Daarnaast worden moderne 

technologie en software applicaties nog relatief weinig geïmplementeerd in 

logistieke systemen en worden centrales niet verbonden met andere 

onderdelen uit de logistieke keten. De agrologistieke sector in Spanje heeft 

een enorme groeipotentie en hierdoor ontstaan diverse interessante

marktkansen voor Nederlandse ondernemingen die 

kostenreducerende technologieën voor deze sector hebben ontwikkeld

onder meer: verwerking, verpakkingen, track & trace, sensor

technologie en diverse softwaretoepassingen. 

Bezoekprogramma op maat 

De Spaanse markt zal goed in beeld worden gebracht door bezoeken en presentaties

organisaties in Madrid, Barcelona en Almería. Aanvullend wordt, op 

basis van een vooraf gehouden intakegesprek, uw specifieke marktsegment onderzocht en krijgt u 

aangeboden. Dit biedt uw bedrijf een uitgelegen kans om tegen lage kosten 

se potentiële partners. Tot slot zullen de deelnemers gedurende de missie 

als onderdeel van het programma speciale follow-up coaching ontvangen om individueel de follow

Voor meer details: zie het voorlopig programma op de volgende pagina. 

slechts 12 plaatsen beschikbaar. Hier geldt vol = vol

teleurstelling en meldt u zo spoedig mogelijk aan. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van 

uiterlijk 17 december a.s. via de volgende link: 

 

www.agentschapnl.nl/cpa/spanjeagrologistiek  

De kosten voor deelname bedragen slechts €500 (exclusief reis- en verblijfskosten), dankzij de onder

steuning van de overheid. U krijgt een collectief reisprogramma aangeboden waarvan u gebruik kunt 

maken. Gezien het maximaal aantal deelnemers, adviseren wij u om tijdig in te schrijven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr Jan Willem van Bokhoven

478 07 60, juan@transfer-lbc.com), of met Mw Roxana de Raad

RdeRaad@nchnl.nl). 
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Conceptprogramma:  
Om een zo goed mogelijk beeld te geven van het beoogde project volgt nu een conceptprogramma, die 

als leidraad zal fungeren voor de organisatie van de missie: 

 

Zondag (dag 0): 

- Aankomst van de delegatie in Madrid einde middag 

- Briefing voor de Nederlandse deelnemers met uitgebreide uitleg over de markt, de huidige 

situatie, do’s & don’ts van de sector. Toelichting collectieve en individuele programma’s 

- Informeel kennismakingsdiner 

 

Maandag (dag 1):  

- Ochtend: bezoek aan Mercamadrid 

- Middag: collectief bezoek aan distributiecentrum 

- Avond: vrij  

 

Dinsdag (dag 2): 

- Holland Agrologistics Conference (incl. individuele matchmaking) 

Deze conferentie zal uit diverse componenten bestaan: 

seminars & workshops over de diversiteit agrologistiek; 

presentatie Nederlandse sector;  

matchmakingsessie;  

netwerkreceptie: 

- Avond: gezamenlijk diner 

 

Bij alle genoemde onderdelen van de conferentie zal tevens vanuit de Nederlandse overheid onder-

steuning worden verleend via presentaties en aanwezigheid. Gezien het Holland Branding karakter van 

deze activiteit, zal voor de organisatie van dit event nauw worden samengewerkt met de Ambassade en 

de Landbouwraad te Madrid.  

 

Woensdag  (dag 3):  

- Ochtend (vroeg): Vertrek naar Barcelona per hogesnelheidstrein 

- Einde ochtend: Bezoek aan het vooraanstaande logistieke platform ZAL en Mercabarna. 

Gedurende het bezoek zal er door de directeur Business Development van ZAL een 

presentatie gehouden worden over de huidige situatie en ontwikkelingen in de Spaanse 

(agro)logistieke sector. Aansluitend zal een rondleiding plaatsvinden 

- Middag: individuele matchmaking in en om Barcelona 

- Avond: gezamenlijk tapas diner 

 

Donderdag (dag 4):  

- Ochtend: individuele matchmaking in en om Barcelona 

- Middag: transfer naar Almería 

Start individuele matchmaking met lokale partners   

 

Vrijdag (dag 5)  

- Ochtend: bezoek aan bezoek aan het research centrum van een belangrijke agrologistieke 

speler in de omgeving van Almería  

- Middag: individuele matchmaking met lokale partners  

- Einde middag: evaluatie  

- Vertrek naar Amsterdam (via Madrid of Barcelona) 

-  Einde programma  

 

Een CO2-vrije handelsmissie 

Bent u in voor een positieve actie voor het milieu? Uw reis naar en binnen Spanje heeft uiteraard haar 

impact op uw Carbon Footprint. Naast een beperking van die impact (de groep zal zich in Spanje 

verplaatsen tussen Madrid en Barcelona met de AVE, de hoge snelheidstrein), zal de complete CO2 

uitstoot van de handelsmissie gecompenseerd worden door de aanplant van bomen. TRANSFER 

Consultancy schaft namelijk per deelnemer 5 Groasis Waterboxxen aan, en zal in uw naam 5 bomen 

planten. Deze nieuwe innovatie van de Nederlandse uitvinder Pieter Hoff is vanaf voorjaar 2010 

grootschalig uitgerold in Spanje en voorkomt de noodzaak te irrigeren. Met een overlevingskans van 

meer dan 90% wordt van deze nieuwe plantmethode een revolutie verwacht in het herbebossen van het 

steeds droger wordende Spaanse landschap. Meer informatie: www.groasis.com. De Waterboxx zal na 

gebruik nog minimaal 9 jaar haar functie kunnen uitvoeren en zal vervolgens gedoneerd worden aan de 

natuurbeschermings-organisatie IUCN. Hiermee worden in uw naam de komende 10 jaar in totaal 50 

bomen geplant, ruim voldoende om de CO2 impact van uw reis volledig teniet te doen en zelfs een 

positieve milieubijdrage te leveren.  


