Op zoek naar nieuwe
handelspartners in het buitenland?

enterpriseeuropevlaanderen.be

Het Enterprise Europe Network biedt bedrijven doorgedreven
hulp bij internationaal ondernemen en innoveren. Daarvoor verenigt het netwerk
ruim 600 partnerorganisaties in meer dan 50 landen, goed voor 3.000 ervaren
medewerkers. Zij helpen u met vragen rond:
•
•
•
•

EU-beleid, Europese wet- en regelgeving
Europese financiering voor uw project
partners voor commerciële samenwerking in Europa
strategische partners voor innovatie in Europa

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en Flanders Investment & Trade vormen
de Vlaamse schakel: samen zijn ze het Enterprise Europe Network Vlaanderen. Twee
speerpunten van onze dienstverlening zijn de internationale b2b-contactdagen
en de Partnering Opportunities Database.

Internationale b2b-contactdagen
Regelmatig organiseert het Enterprise Europe Network internationale b2b-contactdagen
in de marge van een toonaangevende vakbeurs of een belangrijk sectorcongres. Enterprise
Europe Network Vlaanderen ondersteunt actief deze internationale ontmoetingsdagen.
Wat mag u verwachten?
U ontmoet ondernemers op basis van een afsprakenprogramma dat u zelf samenstelt.
Via zijn zakenprofiel geeft elke deelnemer vooraf aan welke specifieke producten en
samenwerking hij zoekt of aanbiedt. Zo selecteert u de bedrijven die u wil ontmoeten
en gaat u doelgericht te werk.
Uw voordelen
• U legt snel en op eenzelfde locatie veel internationale contacten en verzamelt info
over verschillende markten.
• U maakt kennis met nieuwe producten en technologieën.
• U start gesprekken op met toekomstige businesspartners.
• U onderhandelt over toekomstige samenwerking op het vlak van onder meer
distributie, productie en joint ventures.
Op de website vindt u de b2b-contactdagen die het Enterprise Europe Network
Vlaanderen actief ondersteunt: https://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/agenda.
Voor meer info of met vragen over de andere dienstverlening van het Enterprise
Europe Network, kan u terecht bij de verantwoordelijke in uw provincie of mailt u naar
businesscooperation@vlaio.be.

Partnering Opportunities Database
Via het Enterprise Europe Network krijgt u toegang tot de Partnering Opportunities
Database. Deze databank bevat voorstellen tot internationale samenwerking van ondernemers die op zoek zijn naar handelspartners of nieuwe afzetmarkten in de EU-28 en
aangrenzende regio’s. Of zoekt u nieuwe technologieën uit het buitenland of partners
om uw onderzoeksresultaten of innovatieve technologieën internationaal te valoriseren?
Één adres: de Partnering Opportunities Database.
We bieden een dubbele werking:

1
2

Selectie van potentiële partners
Enterprise Europe Network Vlaanderen helpt u via de Partnering Opportunities
Database bij uw prospectie naar geschikte kandidaten. Wilt u regelmatig een
overzicht van nieuwe, interessante zakenprofielen of events ontvangen?
Abonneer u dan gratis op onze Business Cooperation Newsletter. Alle info vindt u
op www.samenwerkenineuropa.be.
Uw zakenprofiel in de Partnering Opportunities Database
Daarnaast kan u zelf ook uw zakenprofiel laten opnemen in de databank. Het wordt
dan gericht verspreid onder de leden van het Enterprise Europe Network. Tijdens
ons eerste contact helpen we u met het opstellen van een samenwerkingsvoorstel:
omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten, de potentiële partner die u zoekt en het
soort partnership dat u beoogt. Daarvoor mailt u naar businesscooperation@vlaio.be.

Contact
Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterpriseeuropevlaanderen.be

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Hoofdzetel
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 02 553 12 66
enterprise.europe@vlaanderen.be

Limburg
Lange Lozanastraat 223 bus 4
2018 Antwerp
Hajar Zamouri - Anne Depré
hajar.zamouri@vlaio.be
anne.depre@vlaio.be

Antwerpen
Lange Lozanastraat 223 bus 4
2018 Antwerpen
Hajar Zamouri - T 03 614 54 16
hajar.zamouri@vlaio.be

West-Vlaanderen
VAC Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2 bus 31
8200 Brugge
Patrick De Molder - T 050 24 85 03
patrick.demolder@vlaio.be

Vlaams-Brabant
VAC Dirk Bouts - Diestsepoort 6 bus 31
3000 Leuven
Anne Depré - T 016 66 65 06
anne.depre@vlaio.be
Oost-Vlaanderen
VAC Virginie Loveling
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 30
9000 Gent
Annemie Hautekiet - T 09 276 12 77
annemie.hautekiet@vlaio.be

Flanders Investment & Trade

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
Peter Jaspers - peter.jaspers@fitagency.be
Arnout Geys - arnout.geys@fitagency.be
Ilke Bliki - ilke.bliki@fitagency.be
Tania De Meyere - tania.demeyere@fitagency.be
Wim Pappaert - wim.pappaert@fitagency.be
Janne Kindt - janne.kindt@fitagency.be

