
 

 

Uitgaande handelsmissie Mode en Textiel naar Spanje.  

Barcelona & Madrid: 7-9 mei 2012 
 In opdracht van de NL EVD internationaal en in samenwerking met MODINT 

Export,onderdeel van MODINT, de landelijke ondernemersorganisatie voor mode, interieur, 

tapijt & textiel, organiseert Transfer Latin Business Consultancy in mei 2012 een uitgaande 

handelsmissie naar Spanje voor Nederlandse bedrijven actief in de mode- en textiel sector. 

 

 

 Bezoekprogramma op maat  

Deze uitgaande handelsmissie naar Spanje heeft als 

hoofddoel het leggen van nieuwe handelscontacten en het 

intensiveren van eventuele reeds bestaande contacten van 

Nederlandse bedrijven actief in Mode & Textiel sector. 

Daarnaast biedt de missie u de unieke mogelijkheid de 

technische en commerciële stand van zaken in de mode en 

textiel sector van Spanje te ervaren door middel van 

gerichte individuele afspraken en collectieve bezoeken aan 

toonaangevende bedrijven en instellingen. 

 

De missie omvat o.a. 

 Bezoeken en presentaties van enkele vooraanstaande organisaties en bedrijven in 

Madrid en Barcelona (o.a. El Corte Inglés, Massimo Dutti en/of Mango) .  

 Aanvullend wordt, op basis van een vooraf gehouden intakegesprek, uw specifieke 

marktsegment onderzocht en krijgt u individuele matchmaking aangeboden.  

 

Waarom Spanje? 

Spanje biedt kansen voor Nederlandse MKB-ers actief in de mode & textielsector. In de 

afgelopen jaren heeft deze sector in Spanje grote veranderingen doorgemaakt. Waar eerder 

veel inkoop- en productie-processen zich van Spanje naar het Verre Oosten hadden 

verplaatst, komen deze weer langzaam terug naar omliggende landen, waarbij Spaanse 

inkopers kritischer worden op kwaliteit, levertijd en scherpe prijzen. Door de economische 

crisis hebben vele Spaanse productiebedrijven zich moeten aanpassen. Zij zijn daarom op 

zoek naar Europese partners met kennis over productieprocessen, design-

technologie en exportstrategieën om 

competitieve producten te kunnen produceren met 

een hoge toegevoegde waarde waarmee 

geconcurreerd kan worden tegen directe import uit 

Aziatische landen. Daarnaast is het 

ondernemingsklimaat aangetrokken. Zowel de 

export als import is in Spanje ondanks de crisis de 

laatste jaren toegenomen. Deze ontwikkelingen 

creëren voor Nederlandse ondernemers zeer 

interessante kansen om op deze nieuwe vraag 

van Spaanse MKB-ers, lokale producenten en 

mondiaal opererende modeketens in te springen. 

 

De Nederlandse modesector is sterk in design, heeft een marktgerichte aanpak, doet veel 

aan technologische verbetering en verzorgt snelle & punctuele levering. Deze handelsmissie 

zou dan ook het ideale moment kunnen zijn om de Spaanse bedrijven te overtuigen van de 

Nederlandse krachten. 



 

Concept Programma 

Zondag 6 mei: 

Middag: aankomst van de delegatie in Madrid 

Collectief vervoer naar hotel 

Welkomstborrel en buffet met presentatie over sector 

Collectieve en individuele briefing over het programma 

 

Maandag 7 mei: 

Collectief bezoek: Matchmaking op locatie bij El Corte Inglés. 

Korte introductie over het bedrijf en aansluitend individuele 

gesprekken met inkopers. 

Middag: individuele matchmaking op locatie (2 tot 3 

afspraken, afhankelijk van de afstand) 

Einde middag: debriefing, evaluatie en vervoer naar 

luchthaven en/of vertrek naar Nederland 

 

Dinsdag 8 mei: 

Ochtend: individuele matchmaking op locatie (2 tot 3 afspraken, afhankelijk van de afstand)  

Middag: gezamelijke lunch (aangeboden door de Nederlandse Ambassade in Madrid) 

Einde van de middag: vertrek naar Barcelona per hogesnelheidstrein 

 

Woensdag 9 mei: 

Ochtend: collectief bedrijfsbezoek aan één van deze 2 modegiganten: 

 Massimo Dutti met introductie, rondleiding en individuele gesprekken 

 Mango presentatie en rondleiding door het logistiek centrum 

Middag: individuele matchmaking op locatie (2 tot 3 afspraken, afhankelijk van de afstand) 

Einde middag: debriefing, evaluatie en vervoer naar luchthaven en vertrek naar Nederland 

 

Dit programma 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-up coaching ontvangen om individueel de 

follow-up strategie in kaart te brengen. 

 

Digitaal aanmelden 

Voor deze missie zijn slechts 10 plaatsen beschikbaar. Hier geldt vol = vol, dus voorkom 

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

volgorde van binnenkomst en is mogelijk tot uiterlijk 15 maart a.s. via de volgende link: 

www.agentschapnl.nl/cpa/spanjemode 

 

Deelnemerskosten 

De kosten voor deelname bedragen slechts €950 (exclusief reis- en verblijfskosten), dankzij 

de ondersteuning 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. 

 

Algemene informatie 

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

hoofdkantoor in Rotterdam (010 - 478 07 60, juan@transfer-lbc.com), of met Maurice 

Groenteman van MODINT Export (030 232 09 60, +31 653 677 356 Groenteman@modint.nl) 
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