
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Betreft: Multi-sectorale Handelsmissie naar Mexico – 17 t/m 22 juni 2007  
 
          Den Haag, 6 feb. 07  
 
Geachte relatie,  
 
Van 17 t/m 22 juni organiseert het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering in opdracht van de 
EVD, Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, een multi-sectorale handelsmissie naar 
Mexico-Stad en Monterrey.Naast een individueel matchmaking-programma zullen ook collectieve 
bedrijvenbezoeken, seminars en netwerkrecepties worden aangeboden.  
 
De missie zal zich richten op de meest kansrijke sectoren in Mexico. Deze zijn te vinden in onder 
andere de Agro-industrie, Automotive industrie, Energie en Infrastructuur. Een korte omschrijving 
van deze sectoren en de kansen die deze voor u te bieden hebben, treft u in de bijlagen. Overigens 
zijn ondernemers die actief zijn in andere sectoren van harte welkom om deel te nemen aan deze 
missie! 
 
Altijd al die stap naar Mexico willen maken? Bent u benieuwd of uw product succesvol zal zijn op de 
Mexicaanse markt? Bent u op zoek naar de juiste contacten, maar weet u niet waar u moet beginnen? 
Of heeft u eigenlijk nooit eerder echt stilgestaan bij de kansen die Mexico voor u te bieden heeft? Dan 
is deelname aan de handelsmissie naar Mexico zeker iets voor u!! Twijfelt u nog over of Mexico dé 
juiste bestemming is voor uw zaken? Dan volgt nu een aantal redenen waarom u naar Mexico zou 
moeten gaan: 
 

� Mexico heeft een markt van 105 miljoen consumenten die nog te weinig 
door het Nederlandse bedrijfsleven wordt bereikt  

� Nederlandse ondernemers hebben een zeer goed imago in Mexico 
� Mexico heeft veel behoefte aan Nederlandse producten, kennis en 

technologie  
� Mexico is de 10

e
 economische grootmacht in de wereld. 

� Mexico is de 8
e
 op de lijst van export en 7

e
 op de lijst van import. 

� Mexico is strategisch goed gelegen ten opzichte van Noord- en 
Zuid-Amerika én de markten in Europa en Azië.  

� Mexico heeft een netwerk van 11 ‘Free Trade Agreements’. Dit betekent 
vrije toegang tot de Noord-Amerikaanse, West-Europese en Israëlische 
markt en 10 Zuid-Amerikaanse markten  

 
Deelname aan deze missie bedraagt € 500,- (exclusief BTW) per deelnemend bedrijf. Reis- en 
verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Inschrijven kan tot uiterlijk 22 april middels: www.evd.nl. Voor 
deze missie is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Acceptatie zal geschieden op 
volgorde van binnenkomst. Voorkom teleurstelling en meldt u tijdig aan! 
 
Het voorlopige programma treft u aan op de achterzijde van deze brief. Meer informatie over de 
onderdelen van de missie treft u in de bijlagen.  
 
Wij hopen u te kunnen begeleiden bij uw stappen op de Mexicaanse markt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Roxana de Raad 
Area Manager Americas  
 
 

Nederlands Centrum voor Handelsbevordering NCH 
Juliana van Stolberglaan 148  Tel: 070-3441551 
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Voorlopig Programma: 

 
 
Zondag 17 juni:  
  

• Aankomst in Mexico-Stad 

• Sightseeing tour  

• Collectieve en Individuele Briefing 
  
Maandag 18 juni  

• Seminar gevolgd door netwerklunch 

• Collectieve bezoeken aan aansprekende Mexicaanse 
bedrijven en projecten  

• Individuele matchmaking op locatie bij bedrijven*  
 
Dinsdag 19 juni  

• Individuele matchmaking op locatie bij bedrijven*  

• Netwerkreceptie aangeboden door de Nederlandse Ambassade te Mexico-Stad 
 
Woensdag 20 juni  

• Vertrek en aankomst in Monterrey (optioneel)  

• Collectieve bezoeken aan aansprekende Mexicaanse bedrijven en projecten*  
 
Donderdag 21 juni  

• Individuele matchmaking op locatie bij bedrijven*  

• Debriefing 

• Afsluitende receptie  
 
Vrijdag 22 juni  

• Optioneel een sightseeing programma op eigen kosten 

• Terugkeer naar Nederland 
 
*De matchmaking zal worden verzorgd door TRANSFER Consultancy, specialist op de Mexicaanse markt. 
 

 
 

 
Belangrijke data voor uw agenda: 

� Sluitingsdatum inschrijving: 
Zondag 22 april 

� Deelnemersbijeenkomst: 
Donderdag 7 juni  

� Missie:  
17 t/m 22 juni  

 
  



 

 

 

Mocht u vragen hebben m.b.t. deelname of andere onderwerpen, kunt u contact opnemen met 
Roxana de Raad (tel: 070-3441551 / e: rderaad@nchnl.nl). Indien u meer informatie wenst over 
Mexico kunt u tevens contact opnemen met Mijke Vriens van de EVD (tel: 070-778 8696 / e: 
vriens@evd.nl).  
 

 

 

 

 

 

 

 

“Sí”, wij nemen deel aan de multi-sectorale handelsmissie naar Mexico in juni 2007! 

 

Naam bedrijf  

Naam contactpersoon  

Functie  

E-mail  

Telefoon  

Mobiel  

Voorkeur intakedag: ���� 25 april ochtend        ���� 25 april middag 

���� 27 april ochtend        ���� 27 april middag 

Handtekening  

 

 

 

 

SVP FAXEN NAAR: 010- 478 07 10 
E-mail kan ook: rderaad@nchnl.nl  
 

Informatie 

Aanmelden 


