Register now!
Seminar - Meet & Greet
Vegetable sector Ghana
Tijdens de Tuinbouw relatie-dagen zal de Netherlands-African Business Council (NABC) aanwezig zijn met een
delegatie Ghanese bedrijven uit de horticultuur. Er zal een business seminar, een matchmaking sessie en
een borrel worden georganiseerd waarbij Nederlandse bedrijven de kans krijgen om meer kennis op te doen
over zaken doen in/met Ghana, de zakelijke kansen in Ghana’s tuinbouwsector, en de Ghanese bedrijven te
leren kennen. U bent van harte welkom tijdens het seminar, de matchmaking en/of de borrel (15.00-16.30 in
Congreszaal 1).
De Ghanese bedrijven zijn succesvolle middelgrote ondernemers waarvan een deel al internationaal actief is.
Ze zijn in Nederland om mogelijke toeleveranciers, afnemers en partners te vinden. De vertegenwoordigers
maken graag kennis met bedrijven actief in volgende sectoren: g&f handel, koelketen, zaden, toeleveranciers
tuinbouw, incl (biologische) zaden, pesticides, (organische) meststoffen, verwerkende industrie.

Locatie: Tuinbouw relatie-dagen te Gorinchem (gratis toegang tot beursvloer voor deelnemers Seminar)
Datum: Dinsdag 10 februari, 10.00-15.00
Focus: NL bedrijven actief in de horti-keten met zakelijke interesse in Ghana/West-Afrika
Ghana

Veg

Programma:
10.00-12.30 Seminar
•
Presentatie ‘GhanaVeg Business Opportunities Report’ door Wageningen UR
•
Presentatie Zaken doen in/met Ghana. Regelgeving rondom FDI, lokale distributie, import/export.
•
Presentatie Piet Schotel, g&f consultant voor het CBI
•
Ervaringsverhaal Nederlands bedrijf in Ghana: Eosta – biologische groenten & fruit
•
Ervaringsverhaal Ghanees bedrijf
12.30-13.30 Netwerk-lunch
13.30-15.00 Optioneel: Matchmaking met Ghanese horti-bedrijven
15.00-16.30 Borrel in Congreszaal 1
13.30-18.00 Gratis toegang tot de beursvloer van de Tuinbouw relatiedagen voor deelnemers aan het Seminar

Contact						 Aanmelden
Netherlands-African Business Council
Prinses Margrietplantsoen 37 (WTC)
2595 AM Den Haag
+31 (0)70 304 3618
marlou.rijk@nabc.nl
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U kunt via het registratie formulier aangeven welke
bedrijven u specifiek wenst te spreken en u zal van
tevoren een schema ontvangen met de planning
voor de Meet & Greet. Voor meer informatie kunt u
ook contact opnemen met Marlou Rijk.

