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Seminar Argentinië & Chili  
 

18 november 2008 
09.30 – 13.30 uur 
KvK Rotterdam 

 
 

Datum                                                                               Ons kenmerk  Uw kenmerk 
21 oktober 2008               LACP8248 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Doet u reeds zaken in Argentinië en/of Chili, maar bent u benieuwd naar hoe u uw mogelijkheden optimaal 
kunt benutten? Bent u op zoek naar nieuwe markten en contacten voor uw product of dienst? Meldt u dan 
nu aan voor het Seminar Argentinië & Chili! 
 
Op dinsdag 18 november a.s. organiseert het NCH i.s.m. de KvK Rotterdam een seminar over de 
kansen en mogelijkheden in Argentinië en Chili. Beide markten zijn nog relatief onbekend, maar 
blijven ook de komende jaren de snelst groeiende economieën van Zuid-Amerika. Voor het jaar 2009 
wordt een groei van het GDP van 4,5% in Argentinië en 4,9% in Chili verwacht. Als gevolg hiervan 
hebben beide landen behoefte aan hoog kwalitatieve, waardetoevoegende producten en 
diensten, van waaruit tal van marktkansen voor Nederlandse ondernemers ontstaan. 
 
Chili is het eerste Zuid-Amerikaanse land dat een vrijhandelsakkoord gesloten heeft met zowel de EU 
als de VS. Door het wegvallen van in- en uitvoertarieven is het land een bijzonder aantrekkelijke 
markt. Dankzij de goedkope peso heeft de productie in Argentinië een gunstige concurrentiepositie 
verworven in relatie tot de hoge wereldmarktprijzen voor grondstoffen. De stabiele buurlanden vormen 
een gezamenlijke markt van maar liefst 55 miljoen consumenten. De belangrijkste sectoren zijn: Agro 
& Food technologie, Bouw, Medische zorg en technologie, Milieu, Energie en Toerisme.  
 
Tijdens het seminar zal u op de hoogte worden gesteld van de kansen en mogelijkheden in Argentinië 
en Chili en de manieren waarop u in deze landen succesvol zaken doet. Daarnaast zullen twee 
Nederlandse ondernemers vertellen over hun ervaringen in beide landen. Ook wordt u geïnformeerd 
over de Multisectorale handelsmissie naar Argentinië & Chili van 9 t/m 15 mei 2009. Kijkt u voor 
het volledige programma en de sprekers onderaan deze pagina. 
 
Deelname aan dit seminar bedraagt slechts €45,- (excl. BTW) voor leden van de Netherlands Latin 
American Business Council NLABC en hierbij aangesloten landencentra. Overige deelnemers 
betalen €90,- (excl. BTW).  
 
Interesse? 
Aanmelden kan middels bijgevoegd aanmeldingsformulier, die u per fax kunt retourneren naar:      
070 385 35 31. 
 
Graag tot ziens op 18 november! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mieke Flierhuis 
Area Manager Latin America 

 
  

Voor deze uitnodiging maken wij gebruik van diverse bestanden. Hierdoor kan het zijn dat u deze uitnodiging meerdere malen ontvangt. 



Programma 
 
 
09.30 – 10.00  Ontvangst van de deelnemers 
 
10.00 – 10.10 Opening en welkomstwoord door de dagvoorzitter Jaime Bakker, KvK 

Rotterdam 
 
10.10 – 10.40 Kansen en mogelijkheden in Argentinië en Chili 
   Evelijn Hartvelt, Jan Willem van Bokhoven, Transfer Consultancy 
 
10.40 – 11.00  Hoe succesvol zaken te doen in Argentinië en Chili? 

Theo Quast, Honorair Consul van Chili, Voorzitter van het Netherlands-
Chilean Business Council NCBC 

 
11.00 – 11.10  Pauze 
 
11.10 – 11.30  Praktijkervaring in de Argentijnse en Chileense Medische sector 
   Anton Pruijssers, ProDiag    
 
11.30 – 11.50 Praktijkervaring in de Agrarische sector in Argentinië en Chili  
   Loek Koop, Rijk Zwaan 
 
11.50 – 12.00  Toelichting Multisectorale handelsmissie naar Argentinië & Chili (mei 2009) 
    
12.00 – 12.20  Q&A sessie onder leiding van dagvoorzitter 
 
12.20 – 13.30  Netwerklunch 
 
 
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u circa één week voor aanvang van het seminar een 
bevestiging met het adres en de routebeschrijving. 

 
 


