
 
 
 
 
 

Spanje: Stijgende marktkansen veiligheidsindustrie 
 
 
De Spaanse beveiligingssector groeit al jaren sterk en ook dit jaar zal de vraag naar 
beveiligingsdiensten en -producten in Spanje weer toenemen. In 2002 factureerde de sector meer 
dan € 2,75 mld en beleefde de sector een groei van 14% ten opzichte van het jaar daarvoor, een 
bevestiging dat deze sector zich opvallend goed ontwikkelt. De beveiligingssector wordt verdeeld 
over drie type activiteiten: bewakingsdienst, beveiligingssystemen en waardetransporten.  
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Voor Nederlandse bedrijven is vooral de subsector systemen erg interessant aangezien deze, zowel 
voor particulieren als bedrijven, de sterkste groei vertoont. De subsector zette in 2002 ruim € 400 
miljoen om, en beleefde daarmee een stijging van maar liefst 24% ten opzichte van 2001. 
 
De sterke groei van de branche en de stijgende vraag naar meer geavanceerde en innovatieve 
beveiligingssystemen in Spanje biedt Nederlandse producenten van gespecialiseerde diensten en 
producten interessante exportkansen! Bovendien hebben verschillende Spaanse bedrijven in deze 
expanderende markt aangegeven op zoek te zijn naar samenwerking met succesvolle bedrijven uit 
het buitenland. 
 
Om in te springen op de bovenstaande kansen organiseert FME-CWM in samenwerking met het in 
Spanje gespecialiseerde TRANSFER Latin Business Consultancy een exportreis naar Spanje.  
 
De doelgebieden zijn Madrid en Barcelona, echter indien gewenst kan voor individuele deelnemers 
afgeweken worden van dit reisschema. De exportreis vindt plaats in de periode van 28 maart tot 1 
april 2004. Het programma ziet er schematisch als volgt uit: 
 
zondag 28 maart : Amsterdam – Madrid 
zondagavond : Briefing over veiligheidsindustrie in Spanje 
   Toelichting op het programma 
maandag - dinsdag : Individuele programma’s in Madrid 
29 -30 maart : Transfer naar Barcelona 
 : Toelichting programma 
woensdag - donderdag : Individuele programma’s in Barcelona 
31 maart - 1 april : Donderdagavond: Barcelona – Amsterdam. 
 
Geïnteresseerde bedrijven krijgen kosteloos een intake gesprek waarna aan de hand van het 
bedrijfsprofiel en de doelstelling wordt nagegaan of er voldoende aanknopingspunten zijn en 
concrete afspraken in Spanje kunnen worden gemaakt. Op basis hiervan beslissen de 
geïnteresseerden over deelname aan de reis. De individuele afspraken zijn de kern van het 
programma dat wordt gecompleteerd met gezamenlijke activiteiten.  



 
 
  T.a.v. Jacqueline van Oosten 
  Fax: 079 – 353 13 65 
  Postbus 190 
  2700 AD Zoetermeer 
 

Exportreis Veiligheidsindustrie Spanje 
 
Voorafgaand aan de missie ontvangen de deelnemers een op hun bedrijf toegespitst rapport met 
daarin een beknopt marktoverzicht, reacties uit de markt, gedetailleerde beschrijvingen van de 
geselecteerde potentiële partners voor samenwerking en concrete aanbevelingen voor 
markttoetreding. 
 
Uitgaande van tien deelnemende bedrijven bedragen de deelnamekosten voor het gehele traject 
€ 4.275,- exclusief reis- en verblijfkosten. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk tot 50% 
subsidie op deze kosten te krijgen, volgens de criteria van het PSB-programma (Programma 
Starters op Buitenlandse markten). Tijdens de vrijblijvende bijeenkomst krijgt u hierover meer 
informatie. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met TRANSFER Latin Business Consultancy, 
drs Gerald Baal (tel.: 010 - 478 07 60, gerald@transfer-lbc.com) of met de Vereniging FME-CWM, 
Marvin Bruijstens (tel.: 079 – 353 12 86, mbr@fme.nl) 
 
 
Wij hebben interesse in het gratis intake-gesprek betreffende Exportreis Veiligheidsindustrie 
Spanje! 
 
Naam bedrijf  : ______________________________________________ 
 
Contactpersoon  : ______________________________________________ 
 
Telefoon  : ______________________________________________ 
 
Fax   : ______________________________________________ 
 
E-mail   : ______________________________________________ 
  
Website  : ______________________________________________ 
 
Bedrijfsomschrijving : ______________________________________________ 
 

  ______________________________________________ 
 
  ______________________________________________ 
 
  ______________________________________________ 
  
  ______________________________________________ 
 
  ______________________________________________ 
 
 

 
    
Datum   : _______________    Handtekening: _________________ 
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