MEET THE NORTHERN iNDUSTRY 2019
op donderdag 10 oktober

Ontmoet in één dag het noordelijk bedrijfsleven en buitenlandnetwerk
Het noorden kent vele interessante bedrijven met internationale ambities. Op donderdag 10 oktober 2019 presenteren rond de
60 bedrijven uit het noorden van Nederland zich op de presentatie- en informatiemarkt MNi2019 aan elkaar en aan het
buitenlandnetwerk en landenvertegenwoordigers uit diverse landen.

Matchmaking
Wij brengen u in contact met de juiste bedrijven en landenvertegenwoordiger(s). Vooraf geeft u aan ons door met welke
vertegenwoordigers uit welke landen u wilt spreken. Via een gericht matchmaking programma brengen wij u in contact met de juiste
personen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor de spontane ontmoeting en om kennis te maken met de overige deelnemers van
de bedrijven presentatie- en informatiemarkt.

Kennis – Informatie – Export
In kleine workshops wordt ingegaan op specifieke kennis van export gerelateerde thema’s. In de komende periode worden de thema’s
bekend gemaakt.

Topics
60 bedrijven uit Noord-Nederland | Vertegenwoordigers uit verschillende landen waaronder Duitsland, Frankrijk, Spanje, The Nordics,
Verenigd Koninkrijk, België, The Baltics, China, USA en Turkije | Rondetafelgesprekken | Kennis uitwisseling | Matchmaking |
Netwerken | Inspiratie | Export in kwadraat!

Programma donderdag 10 oktober 2019
09.00 – 10.00 uur
10.00 uur
10.30 – 11.30 uur
11.30 – 15.30 uur
14.00 – 15.30 uur
16.00 uur

19.00 uur

Inloop en de bedrijven nemen hun plaats in.
Opening event MNi2019 met korte pitches van de aanwezige organisaties en landenvertegenwoordigers.
Kennismaking tussen alle bedrijven en landenspecialisten en aantekeningen maken in het digitale balboekje.
Matchmaking gesprekken. Doorlopend programma van ingeplande en spontane gesprekken van een kwartier.
Workshops met een export gerelateerd thema.
Netwerkbijeenkomst met de Koninklijke Metaalunie, de leden van de Friese Exportclub en Exportclub Noord,
de deelnemers MNi2019, de participerende partijen van MNi2019 en het buitenlandnetwerk.
Spreker(s), een ondernemer met lef en faam en internationale ervaring.
Lancering van het platform en website Make it in the North.
Netwerkbuffet.
Einde!

Locatie: Health Hub Roden, Energieweg 13, 9301 LK Roden
Nieuwe locatie = oude bedrijfspand van Resato!!

Informatie en aanmelden MNi2019
Greta Jager-Smit:  g.jager-smit@gjssupport.nl
 06 51 83 41 31
www.gjssupport.nl

Partners MNi2019

Dit event wordt gedragen door:

PRAKTISCHE INFORMATIE MNi 2019

Datum: donderdag 10 oktober 2019
Tijd: Vanaf 9.00 uur is de hal open – zie voor verdere tijden bij het programma
Locatie: Health Hub Roden, Energieweg 13, 9301 LK Roden
Nieuwe locatie = oude bedrijfspand van Resato!!

Inschrijfformulier
Naast uw gegevens geeft u op het inschrijfformulier aan met welke landenspecialisten u deze dag wilt spreken. Op deze gegevens
plannen wij de matchmaking gesprekken in. Voor het digitale balboekje vragen wij een foto van uw product en van uzelf.
Ook vragen wij uw toestemming om uw aanmelding en bedrijfsgegevens te mogen delen met anderen.

Matchmakinggesprekken
Er worden drie matchmakinggesprekken voor u ingepland, mits u dit op het inschrijfformulier hebt aangegeven. Daarnaast is er
voldoende ruimte in de tijd om spontane gesprekken aan te gaan met het buitenlandnetwerk en collega-ondernemers.

Inrichting en catering
De organisatie zorgt voor een statafel en verdere inrichting. U hoeft alleen een banner, naamkaartjes en klein presentatiemateriaal
mee te nemen. De gehele dag wordt volledig verzorgd met koffie, thee, fris, een lunch en een afsluitend netwerk buffet.

Kosten
Voor de leden van de Friese Exportclub en Koninklijke Metaalunie is deelname aan deze dag zonder kosten, beide organisaties maken
het voor hun leden mogelijk om aan deze dag kosteloos deel te nemen.
Bent u geen lid van bovengenoemde organisaties dan vragen wij een bijdragen van € 185,--, exclusief BTW, als bijdrage in de
organisatie- en cateringkosten.

Workshops:
Gedurende de dag zijn er enkele workshops die georganiseerd worden door de participerende partijen KMU, Make it in the North,
RVO en Rabobank. Hierover volgt nog de detailinformatie.

Programma donderdag 10 oktober 2019
09.00 – 10.00 uur
10.00 uur
10.30 – 11.30 uur
11.30 – 15.30 uur

Inloop en de bedrijven nemen hun plaats in.
Opening event MNi2019 met korte pitches van de aanwezige organisaties en landenvertegenwoordigers.
Kennismaking tussen alle bedrijven en landenspecialisten en aantekeningen maken in het digitale balboekje.
Matchmaking gesprekken.
Doorlopend programma van ingeplande en spontane gesprekken van een kwartier.
14.00 – 15.30 uur Workshops met een export gerelateerd thema.
16.00 uur
Netwerkbijeenkomst met de Koninklijke Metaalunie, Exportclub Noord en Friese Exportclub leden.
Spreker(s), een ondernemer met lef en faam en internationale ervaring.
Make it in the North – de lancering van dit platform en website.
Netwerken met het buitenlandnetwerk, met de bedrijven die deelnemen aan MNi2019 en met elkaar!!
Netwerkbuffet.
19.00 uur
Einde!

Vragen over deze dag? Bel of mail:
Greta Jager-Smit:  g.jager-smit@gjssupport.nl
 06 51 83 41 31

