Zeven goede redenen om aan een internationale beurs deel te nemen.

Het aantal internationale beurzen over de hele wereld neemt fors toe en aan
exporterende bedrijven bieden deze events unieke kansen om hun kennis en kunde te
tonen aan toonaangevende mensen in hun gebied. Gezien deze een rijkdom aan zakelijke
kansen bieden dienen deze afspraken in uw agenda te worden opgenomen. Hier volgen
zeven goede redenen om deel te nemen aan een internationale tentoonstelling:
1. Een showroom waar je niet omheen kunt. De professionele beurzen en
salons zijn unieke ontmoetingsplaatsen waar de ondernemingen hun contacten
met hun klanten en partners kunnen onderhouden. Georganiseerd in alle
sectoren blijven ze, ondanks de digitalisering, onontkoombare ontmoetingsplaatsen om uw bedrijf bekend te maken bij de personen die ertoe doen.
2. Business opportunities die u moet grijpen. Naast zichtbaarheid bieden
internationale beurzen ook reële kansen om uw zaak te laten bloeien. Door
zorgvuldig de meest beloftevolle beurzen in uw sector te kiezen, bent u er zeker
van dat u er potentiële prospects, klanten en partners zult ontmoeten die u zullen
kunnen bijstaan in uw projecten. Uw aanwezigheid geeft u ook de gelegenheid als
spreker deel te nemen aan de seminars en networkingevents.
3. Een proces op lange termijn. De mogelijkheden vervliegen niet wanneer de
beurs haar deuren sluit. Als er tijdens een internationale beurs contracten
getekend kunnen worden, moet een deelname aan een dergelijk evenement ook
en vooral op middellange en lange termijn bekeken worden. Door te zorgen voor
een passende opvolging van de ontmoetingen ter plaatse, zult u later nieuwe
zakenrelaties kunnen uitbouwen. Het is ook verkieslijk drie keer aanwezig te zijn
op dezelfde beurs om te zorgen dat uw aanwezigheid werkelijk doordringt.
4. Economische en handelsattachés om u te leiden. De economische en
handelsattachés van Brussel Invest & Export staan tot uw beschikking om u te
helpen bij alle stappen in uw exportproject. Ze kunnen u helpen bij de keuze van
de meest relevante beurzen om uw producten en diensten voor te stellen.
5. Een specifieke financiële steun voor de beurzen. Brussel Invest & Export
biedt u een financiële tegemoetkoming om een deel van de kosten van uw
individuele deelname aan een internationale beurs te dekken. De steun heeft niet
alleen betrekking op de huur, de installatie en het beheer van de stand, maar ook
op de vervoer- en verblijfkosten. Meer informatie over de voorwaarden en de
bedragen van deze tegemoetkoming vindt u hier.
6. Collectieve stands om de kosten te drukken. Elk jaar organiseert Brussel
Invest & Export op een twintigtal beurzen een collectieve stand waaraan
meerdere bedrijven deelnemen. Dit soort stand maakt het niet alleen mogelijk
uw kosten aanzienlijk te drukken, maar verzekert u ook van logistieke bijstand en
de aanwezigheid van onze handelsattachés.
7. Twee vliegen in één klap: beurs en economische missie. Bepaalde
economische missies worden zodanig georganiseerd dat ze samenvallen met
bijzonder interessante internationale beurzen. Zo zult u ontmoetingen kunnen
combineren met enerzijds het economische weefsel en de plaatselijke
beslissingnemers en anderzijds met de voor uw activiteitensector specifieke
handelscontacten. Aarzel niet om de agenda van de volgens economische missies
te raadplegen, gerangschikt per land en per economische sector.

