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uw kenmerk ons kenmerk datum 

 Aa/rd Juli 2008 

bijlagen onderwerp e-mail 

ja uitnodiging aassink@limburg.kvk.nl 

 

Factfindingmissie Logistiek Barcelona 
5 - 8 oktober 2008 

 

 

 

 

Onlangs verscheen het eindrapport "Venlo vooruit, identificatie van kansrijke economische relaties regio Venlo". Dit 

rapport werd in opdracht van de Kamer van Koophandel Limburg en de gemeente Venlo opgesteld door TNO 

Mobiliteit en Logistiek. Het rapport doet aanbevelingen over de wijze waarop de regio zo goed mogelijk kan inspelen 

op de groeiende goederenstromen en nieuwe economische relaties. In het rapport worden een vijftal kansrijke regio's 

voor het aangaan van nieuwe economische relaties geselecteerd. Eén van deze regio's is Barcelona in Spanje. 

 

Factfindingmissie Logistiek Barcelona 

Het is essentieel om samenwerkingsverbanden met partner-regio's in Europa aan te knopen om de regio Venlo te 

ontwikkelen tot een Europese draaischijf, waarbij synergie en samenwerking voorop staat, zowel voor bedrijven, 

regionale overheden en onderwijs. Dit teneinde een netwerk van logistieke draaischijven te creëren. 

 

Programma: zondag 5 oktober - woensdag 8 oktober 

Gedurende dit programma (zie bijlage) zal u een beeld worden gegeven van de logistieke economische 

ontwikkelingen in de regio Barcelona/Catalonië onder meer door bezoeken aan de gemeente Barcelona/Generalitat 

Catalunya, havenautoriteiten Barcelona, Zona d'Activitats Logistiques (ZAL), automotive (SEAT-fabrieken), 

Mercabarna (de grootste overdekte versmarkt van Spanje) en het opleidingsinstituut UPC van Universitat Politècnica 

de Catalunya. 

 

Reisschema 

Er zal gevlogen worden vanaf Düsseldorf Airport met Lufthansa/Eurowings, vertrek zondag 5 oktober 17.05 uur, 

aankomst 19.20 uur Barcelona.  

Retourvlucht woensdag 8 oktober, vertrek 14.00 uur Barcelona, aankomst Düsseldorf Airport 16.15 uur. 

 

De kosten voor deelname aan deze factfindingmissie bedragen € 950,--, inclusief vliegreis, transfers, hotel 

(eenpersoonskamer) en ontbijt, lokaal vervoer, lokale organisatie, netwerkreceptie, enkele diners en lunches. 

Exclusief reis- en annuleringsverzekering en overige persoonlijke uitgaven. 
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Deze factfindingmissie geeft u een unieke gelegenheid de regio Barcelona te "benchmarken" teneinde 

mogelijkheden tot synergie en samenwerking voor uw bedrijf te identificeren. 

 

Van harte aanbevelend! 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens: 

GEMEENTE VENLO 

 

en 

 

KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG    

 

 
A.J.C. Assink,        

manager internationale zaken.      

 

 

 

 

 

 



                                    

 

 

Aanmeldingsformulier 
Factfindingmissie Logistiek Barcelona 

5 - 8 oktober 2008 
 

 

 

 
Naam deelnemer(s) : _________________________________________________ v/m 

    _________________________________________________ v/m 

Bedrijf   : _________________________________________________ 

Postadres  : _________________________________________________ 

PC + plaats  : _________________________________________________ 

Telefoon   : _________________________________________________ 

E-mail   : _________________________________________________ 

Website   : _________________________________________________ 

Bedrijfsactiviteit(en) : _________________________________________________ 

    _________________________________________________ 

 

 

Neemt/nemen deel aan de factfindingmissie Logistiek Barcelona van 5 - 8 oktober 2008. De kosten bedragen € 950,-- 

per persoon, inclusief vliegreis, transfers, hotel en ontbijt, lokaal vervoer, lokale organisatie, netwerkreceptie en enkele 

diners en lunches; exclusief reis- en annuleringsverzekering en overige persoonlijke uitgaven. 

 

 

 

Datum: _____________________    Handtekening: ____________________________________ 

 

 

 

Het aanmeldingsformulier graag voor 25 juli 2008 retourneren aan de Kamer van Koophandel Limburg: 

 

� Vogt 21, 6422 RK Heerlen 
� Of per fax: 045-5449579 
� Of per e-mail: aassink@limburg.kvk.nl 

 


