Seminar zaken doen in Vietnam

Datum: 31 januari 2019, van 13.30 – 17.30 uur
Plaats: Auditorium NHL Stenden, Van Schaikweg 94, Emmen
In samenwerking met

Op 31 januari organiseert het International Trade Export Centre in samenwerking met Twiss
International en in overleg met de gemeente Emmen een seminar over zaken doen in Vietnam. Dit
seminar is bedoeld als voorbereiding op de handelsmissie die Twiss International van 4-9 maart
2019 organiseert naar Vietnam. De burgemeester van Emmen neemt deel aan deze missie.
Binnenkort wordt het EU-Vietnam vrijhandelsakkoord getekend. Na invoering hebben Europese
exporteurs en investeerders makkelijker toegang tot de Vietnamese markt met 95 miljoen
consumenten. Het akkoord omvat de afschaffing van bijna alle tarieven (meer dan 99%). Vietnam
zal de tarieven vrijgeven binnen een periode van tien jaar. De EU zal de tarieven binnen zeven jaar
opheffen. Direct na de inwerkingtreding van het vrijhandelsverdrag kan rond 65% van de EU
goederen tariefvrij naar Vietnam worden geëxporteerd. Andersom geldt dat 71% van de
Vietnamese goederen tariefvrij Europa kan worden ingevoerd.
Het seminar is met name bedoeld om deze nieuwe situatie en de kansen die nu ontstaan voor u,
op een rijtje te zetten. De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers die al actief zijn in het
buitenland en op zoek zijn naar nieuwe markten en voor ondernemers die nog niet exporteren,
maar erover denken naar Vietnam te gaan exporteren of daar een zakenpartner zoeken. Ook
ondernemers die producten willen importeren vanuit Vietnam zijn welkom om deel te nemen aan
dit seminar en aan de missie.
Een van de ondernemers die mee geweest is met de vorige door ons georganiseerde missie naar
Vietnam heeft inmiddels twee orders uit Vietnam binnen. Voor andere ondernemers die mee
geweest zijn, zijn we bezig met vervolgacties om de contacten die gelegd zijn verder uit te bouwen.
Tijdens het seminar bespreken we waarom het de moeite waard is om juist nu in Vietnam zaken
te doen en kunnen de deelnemers die met de missie meegaan elkaar ontmoeten
Voor informatie over de handelsmissie raadpleeg de website van Twiss International B.V.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 –14.00

Inloop

14.00 – 14.20

Opening door de burgemeester van Emmen, de heer van Oosterhout.
Hij zal het seminar openen en kort vertellen over de
internationaliseringsstrategie van de gemeente Emmen.

14.20 – 14.40

Nguyen Duc Tri, ondernemer en lector in Ho Chi Minhstad, Vietnam zal de
kansen die het Vietnam Free Trade Agreement voor ondernemers uit
Nederland en Vietnam biedt voor u in kaart brengen.

14.40 –15.00

De heer Rick Melenhorst ondernemer in de gemeente Emmen en
inmiddels actief in Vietnam, zal ingaan op zijn ervaringen in Vietnam en
zijn deelname aan een handelsmissie.

15.00 –15.20

Jan Jager, Lector Duurzame Kunststoffen bij NHL Stenden en ondernemer
neemt u mee in de wereld van Applied Research in the Circular Economy,
Collaboration with NHL Stenden University of Applied Sciences. Op zijn
verzoek hebben drie Vietnamese onderzoekers een paper geschreven
over de Biobased Economy in Vietnam. Hij zal de inhoud hiervan in zijn
presentatie meenemen.

15.20 –15.40

Een korte pauze met koffie en koek

15.40 –16.00

Françoise van den Broek, Director van Duoinlog ( specialist in supply
chain management), Business Developer Vietnam en werkzaam voor de
Gemeente Emmen spreekt over de snelle economische ontwikkelingen in
Vietnam en de kansen die dat biedt voor samenwerking tussen
ondernemers uit Nederland en Vietnam. Wat staat er op uw menu?

16.00 –16.15

Flin Veenstra, Business Analyst Nl.in.Business: NL.in.Business is een
initiatief van de Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKBNederland in nauwe samenwerking met de ministeries van Buitenlandse
Zaken en Economische Zaken en branche-verenigingen FME en
evofenedex. De organisatie heeft als doel Nederlandse
handelsbevordering verder te professionaliseren en onze bedrijven beter
te ondersteunen in het verzilveren van de kansen in de mondiale
groeimarkten.

16.15 –16.35

Simon Dousma, Managing Partner Twiss International B.V, sluit kort af
met do’s and dont’s over zaken doen in Vietnam en geeft informatie over
het programma van de handelsmissie in maart.

16.35 –16.45

Vragen

16.45 –17.30

Kennismaking en netwerken onder het genot van Vietnamees eten.

Meld u hier aan voor het seminar:
http://twissinternational.com/seminar-zaken-doen-in-vietnam/
.

