Ontmoet inkopers tijdens de eerste “Metal Meets” in
Oberhausen 16.05.’17, 12.00-21.00 uur

machinebouwers en automotive bedrijven uit Noordrijn-Westfalen,

Organisatoren

Partners (t.b.c.)

Uw ingang bij machinebouwers en automotive bedrijven uit Noordrijn-Westfalen
Organisatie i.s.m. Stefan Valera, hoofd Inkoop bij Kohlhage Automotive, hij helpt ons met de promotie
onder zijn Duitse branchecollega’s
Samen met partners nodigen wij ook regionale (NRW) inkopers en projectontwikkelaars uit van
machinebouw- en automotive bedrijven.
Op basis van persoonlijk intakegesprek met iedere deelnemer customized doelgroep benadering voor
het event.
Een mini-beurs, centraal gelegen in NRW met een Hollands tintje, een historische molen als locatie, incl.
interessante lezingen om de Duitse doelgroep te “triggeren” o.a. over strategische inkoop en optioneel
professionele fotoshoot voor social media doeleinden
Voor elke Nederlandse deelnemer een statafel met naambord., evt. meenemen banners en eigen
demo producten. Gedurende de dag koffie en frisdrank, gevolgd door netwerkdiner
Kort voor het event ontvangt iedereen deelnemerslijst van de Duitse bezoekers. U kunt dan uw
gesprekswensen aangeven. Naast gesprekken zullen de Duitse bezoekers op eigen gelegenheid de
statafels bezoeken
U bent incl. reis maar één dag kwijt en kunt in deze korte periode zonder grote inspanning uw Duitse
netwerk uitbreiden en nieuwe klanten ontmoeten.
Optioneel kunt u ook overnachten in Oberhausen. Hier hebben wij een centraal hotel (eigen kosten)
geregeld en kunt u de volgende ochtend een verdiepingssessie over “Zakendoen in Duitsland” en
“Betere verkoopresultaten in Duitsland via Social Media” volgen.

Deelname
Kosten voor deelname bedragen €975 ex. BTW
en hotel, indien u in aanmerking komt voor een
SIB missievoucher
I
Indien niet bedragen de kosten voor deelname
€1.950 ex. BTW en hotel
Inbegrepen zijn tafel en naambord voor uw
bedrijf, catering gedurende de dag en
uitnodiging van uw Duitse doelgroep
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