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Beste ondernemer,
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Santo Domingo is, onder
andere, verantwoordelijk voor het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van
het Nederlands bedrijfsleven in de Dominicaanse Republiek en Haïti. Wij
informeren u hierom dat wij de Nederlandse agrarische sector gaan promoten
tijdens de “Agroalimentaria 2017” handelsbeurs, die zal plaatsvinden in Santo
Domingo van 18 tot en met 20 mei 2017. Dit is een uitgelezen kans voor
importeurs en exporteurs uit het Koninkrijk om het Dominicaanse en Haïtiaanse
agrobedrijfsleven te ontmoeten.
Om onze sectoren (tuinbouw, agro-industrie en agrohandel) te promoten zijn we
voornemens een nuttige brochure te maken die de bedrijven uit het Koninkrijk der
Nederlanden die geïnteresseerd zijn in de Dominicaanse en/of Haïtiaanse
agromarkt introduceert. Na raadpleging van verschillende databases hebben we
een lijst van mogelijk geïnteresseerd bedrijven samengesteld, waaronder het uwe.
We bieden u de mogelijkheid om uw bedrijf gratis te presenteren tijdens
deze handelsbeurs. De bedrijfsinformatie die u insluit en terugstuurt door het
bijgevoegde formulier in te vullen, zal verschijnen in de brochure. Tevens vindt u
in de bijlage de brochure die we voor dezelfde beurs hebben gemaakt in 2015,
welke dient als voorbeeld. Mocht u geïnteresseerd zijn, vult u dan alstublieft het
formulier in en stuur het uiterlijk 17 april 2017 op naar std-ea@minbuza.nl opdat
wij genoeg tijd hebben om de brochure voor te bereiden en te laten drukken.
Daarnaast bieden we u de mogelijkheid (digitale) brochures met uw
bedrijfsinformatie te verspreiden onder de bezoekers van onze ‘Holland Promotion’
stand op deze beurs. Digitale versies kunnen gestuurd worden naar stdea@minbuza.nl (tot 5 MB) en gedrukte versies kunnen (het liefst per DHL)
opgestuurd worden naar het volgende adres:
Embajada del Reino de los Países Bajos
Avenida Núñez de Cáceres 11, Edificio Ginaka 2.0, Bella Vista, Santo Domingo,
República Dominicana
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In het geval dat u voornemens bent de Agroalimentaria beurs zelf te bezoeken,
bieden de organisatoren drie nachten verblijf en de transfer van en naar het
vliegveld kosteloos aan. Dit geldt alleen voor internationale inkopers. Daarnaast
organiseren zij matchmaking evenementen.
Voor verdere informatie kunt u terecht op de officiële website van de beurs:
www.agroalimentaria.com.do of kunt u contact opnemen met de Economische
Afdeling van de Ambassade: (std-ea@minbuza.nl, tel: 1 809 262 0320 ext 3).
Mocht u van andere bedrijven in uw sector weten die misschien geïnteresseerd
zijn, zouden wij het zeer op prijs stellen als u deze informatie aan hen zou
doorsturen.
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Wij horen graag van u!
Met vriendelijke groet,

Floris Serné
Afdeling Handel
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Santo Domingo
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