Dutch-Italian Workshop & Matchmaking Logistics, Verona Italië
Van 27 t/m 28 mei 2014 zal de Dutch-Italian Workshop & Matchmaking Logistics in Verona,
Italië plaatsvinden.
Het evenement wordt georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Rome en het ConsulaatGeneraal in Milaan in samenwerking met de Interporto Quadrante Europa, de Italiaanse
werkgeversorganisatie Confindustria, brancheorganisatie AILOG, Transport Logistiek Nederland,
Nederland Distributieland, EVO, Rotterdam Port Promotion Council, Dinalog, Green Freight Europe,
Connekt, FEDEX en Link2Italy.
Doel en programma
Het doel van dit evenement is om Nederlandse ondernemers in contact te brengen met potentiële
Italiaanse zakenpartners in Noord-Italië en de kennisuitwisseling tussen Nederland en Italië op
logistiek vlak te bevorderen. Met behulp van een matchmakingsessie wordt voor elke deelnemer
een aantal potentiële zakenpartners geselecteerd waarmee individuele gesprekken kunnen worden
gevoerd. Naast individuele matchmaking is er voldoende ruimte voor collectieve activiteiten,
waaronder een netwerkdiner met Italiaanse counterparts, een werkbezoek aan de interporto en
een workshop over thema’s als custom clearance, synchromodaliteit en duurzaam transport.
Deelnemende bedrijven
Dit initiatief is bestemd voor logistieke en transportbedrijven, logistieke dienstverleners en
aanverwante bedrijven met interesse voor de (Noord-)Italiaanse markt. Deelname staat open voor
alle bedrijven. Bedrijven worden geselecteerd op volgorde van binnenkomst.
Datum en locatie
De Dutch-Italian Workshop & Matchmaking Logistics zal van 27 t/m 28 mei 2014 op de logistieke
hub Interporto Quadrante Europa in Verona plaatsvinden.
Veneto is een van de rijkste economische regio’s van Italië. Dit gebied vormt niet alleen een sterk
onderdeel van het Europees economisch verkeer, maar het is een van de belangrijkste industriële
gebieden van het land en een belangrijke handelspartner voor Nederland. Nederland is namelijk de
5de importpartner en 11de exportpartner van de regio.
Veneto, en Verona in het bijzonder, is een belangrijke logistieke hub, strategisch gelegen op het
kruispunt van de TENs Corridors 3 en 5.
De Interporto in een notendop:
- 2,5 million m2 of warehouses, intermodal and railway terminals;
- 120 enterprises;
- 10.000 direct and indirect employees;
- 2013: 26 million tons of goods, 20 million by road and 6 million by rail;
- 2013: 12.920 trains, 11.574 Intermodal trains en 1.346 conventional trains, 356.074 ITUs,
640.933 TEUs
Kosten
De reis- en verblijfkosten, evenals eventuele overige individuele kosten, zijn voor eigen rekening.
De kosten voor deelname aan de matchmaking kunnen mede dankzij de ondersteuning van de
Nederlandse vertegenwoordigingen in Italië laag worden gehouden en bedragen per bedrijf € 695
(excl. BTW). De matchmaking is optioneel en wordt door Link2Italy (www.link2italy.com)
verzorgd. De eigen bijdrage zal rechtstreeks door Link2Italy aan de Nederlandse deelnemers
gefactureerd worden.
Reisbureau BTC Group heeft een reisarrangement samengesteld voor dit evenement (zie bijlage).
Collectief vervoer is inbegrepen op voorwaarde dat er voldoende belangstelling is voor het
reispakket. Het is niet verplicht om gebruik te maken van he reisarrangement. Boekingen kunnen
rechtstreeks door de deelnemers bij BTC Group gemaakt worden.
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Aanmelding
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 26 maart aanstaande aanmelden d.m.v. het
bijgevoegde aanmeldingsformulier in het Engels in te vullen en te retourneren naar milea@minbuza.nl, samen met een bedrijfsprofiel van max. 1 A4 (ook liefst in het Engels) en het
bedrijfslogo in JPG formaat.
Werkwijze na aanmelding
Na aanmelding en ontvangst van het intakeformulier zal met alle deelnemers individueel een
aanvullend telefonisch intake gesprek gehouden worden om een zo goed mogelijk zoekprofiel
samen te stellen. Dit profiel dient als basis voor de partner search in Italië. Op basis van het
profiel worden potentiële gesprekspartners geselecteerd en benaderd. Met geïnteresseerde partijen
zullen vervolgens business meetings op locatie in Verona worden georganiseerd. Tevens wordt een
”missieboekje” in het Italiaans opgesteld met het profiel van alle deelnemende bedrijven aan de
matchmaking, opdat een totaalbeeld van de deelnemers aan de Italianen kan worden overhandigd.
Nadere inlichtingen
Manuela Capra, Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Milaan
Tel: +39.02.48558427 mil-ea@minbuza.nl
Chris Schoenmakers, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Rome
Tel: +39.06.32286229 rom-ea@minbuza.nl
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