Handelsmissie Agri-Food Georgië
19 – 22 november
Wilt u uw export opzetten of uitbreiden naar Georgië? Wilt u
de kansen verkennen, individuele gesprekken voeren met
potentiële klanten en netwerken opzetten? De Ambassade
van het Koninkrijk der Nederlanden biedt u een effectieve
handelsmissie met een bezoek aan de Agro EXPO!
KANSEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR IN GEORGIË
Dankzij het in 2016 afgesloten ‘Deep and Comprehensive Free Trade
Area-Agreement‘ (DCFTA) tussen Georgië en de EU is de Georgische markt
opengesteld voor Nederlandse producten. De agrarische sector is één van de
belangrijkste sectoren van Georgië. Vanwege de toegenomen gerichtheid op
kwaliteitsverbetering en export is professionalisering van de sector een must. Dit
biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die aan de sector toeleveren.
Georgische bedrijven uit de voedselverwerkingssector zijn tevens bezig met een
inhaalslag om te kunnen concurreren op de Europese markt. Ze moeten aan EUeisen voor verpakking, opslag, productie en milieu voldoen en de kwaliteit van de
producten verbeteren. Nederlandse expertise op het gebied van processing
equipment, verpakkingsoplossingen en machines kan hier het verschil maken. Ook
de gestaag groeiende economie, het goede investeringsklimaat en de goede
klimaat omstandigheden in Georgië creëren omstandigheden die goede kansen
voor Nederlandse bedrijven in de primaire en secundaire agri sector bieden.

DE MISSIE

Tbilisi, Georgië
19 t/m 22 november
2018

Waarom Georgië?
- Logistieke brug naar / tussen :
1. Oost-Europa en Azië &
2. Turkije en Rusland,
- Snel groeiend BBP, tot 2017 met
4% per jaar en het afgelopen
jaar ruim 5%,
- Groeiende handel met de
Europese Unie door het DCFTAakkoord
- Wereldwijd 9e in gemakkelijk
zaken doen & wereldwijd 4e
m.b.t. gemakkelijk opstarten
bedrijvigheden (of: ,
- Lage corruptie

Deze activiteit is een follow-up op de inkomende agro- en zuivel-/
vleesverwerkingsdelegatie van afgelopen voorjaar en valt samen met de Agro/
Food EXPO die op 20, 21 en 22 november in Tbilisi wordt gehouden. Tijdens deze missie zullen naast een bezoek
aan de beurs ook verschillende lokale bedrijven actief in de agrosector bezocht worden en is er een B2Bmatchmaking.
Deelname aan de missie biedt u een goede gelegenheid om uw netwerk in Georgië op te zetten of uit te
breiden. Hieronder vindt u het voorlopige programma (wijzigingen kunnen nog plaatsvinden):

PROGRAMMA
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november

Reisdag; aankomst in Tbilisi - welkomstdiner
Kick-off meeting met ambassade, Enterprise Georgia, key companies en
overheidsvertegenwoordigers gevolgd door individuele matchmaking-meetings
Bezoek Agro EXPO beurs, individuele matchmaking, presentaties en netwerkreceptie
Bezoek lokale organisaties en bedrijven (o.a. Farmers Association),
netwerkreceptie op residentie ambassadeur
Retour naar Nederland of individuele opvolging/verder bezoek aan de Agro EXPO

Een paar weken voor de missie zal er een deelnemersbijeenkomst plaatsvinden. Deelname aan de missie
biedt u gelegenheid om partners te vinden en uw netwerk in Georgië op te zetten of uit te breiden.

KOSTEN
Meld u snel aan via de volgende link! Deelname is gelimiteerd tot 10 bedrijven op basis van first come, first serve.
De kosten van de matchmaking zijn 250 euro per bedrijf. Vertaling en transport ter plaatse wordt verzorgd,
Individuele kosten voor reis en verblijf e.d. zijn voor eigen rekening. De missie wordt uitgevoerd door de
Nederlandse Export Combinatie (NEC) en haar lokale partner TBSC in opdracht van de Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de ambassade financieren
deze missie.

CONTACT EN VRAGEN
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Joost van Dam of telefonisch via
033 433 0131.
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