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B2B event: build the links in your supply chain

Hoe is uw supply chain?

Kostenefficiënt?

Doeltreffend?

Heeft u de nodige informatie omtrent de
beschikbare mogelijkheden? Beschikt u over de
juiste netwerkcontacten die u kunnen helpen?
Bent u op zoek naar partners met gelijkaardige
ervaringen die u zouden kunnen ondersteunen om
zoveel mogelijk uit uw business te halen?
Contacten leggen in de logistieke wereld kan een
essentiële rol spelen om uw business te laten
groeien en om de geschikte supply chain combinatie
te vinden.
Een uitstekende gelegenheid om deel te nemen
aan een uniek grensoverschrijdend B2B bezoek
en netwerkevent!
De organisators: Suffolk Kamer van Koophandel
(UK) en Haven Gateway (UK), en Voka-Kamer van
Koophandel West-Vlaanderen.
Datum: Maandag 4 oktober 2010
Locatie: Ipswich, in de Haven Gateway
De linken: de Haven Gateway en de provincie
West-Vlaanderen hebben sinds lange tijd
succesvolle transportlinks en zakelijke relaties.
Gaande van de vroegste contacten in het
handelen van agroproducten tot wel uitgebouwde
grondstoftrafieken. Beide regio’s spelen een centrale
rol in het EU Dryport project:
Gateway, één van de snelst groeiende 		
• Haven
regio’s in het Verenigd Koninkrijk, is gelegen 		
in de belangrijkste havencluster van het VK, met
Felixstowe, Harwich, Ipswich en Mistley. De subregio biedt een overvloed aan ervaring, faciliteiten
en kennis in de havens, shipping, logistieke en 		
gerelateerde sectoren.
biedt bedrijven een goed 		
• West-Vlaanderen
ontwikkelde infrastructuur op elk vlak. Dit omvat
2 zeehavens – Zeebrugge en Oostende, een 		
uitgebreid binnenvaartnetwerk en een dicht 		
netwerk van spoor – en autowegen met een snelle
en efficiënte link naar andere grote Europese hubs.

Vlot?

Laag energieverbruik?

Dit B2B event, die deel uitmaakt van het EU
Dryport project, zal ondernemers, zakenmensen,
haven operatoren en logistieke diensten
samenbrengen vanuit beide regio’s.
delegatie van West-Vlaanderen zal naar 		
• Een
Ipswich reizen om collega’s te ontmoeten van
Haven Gateway.
British Ports voorziet een geleid 		
• Associated
havenbezoek en een presentatie.
van de Haven van Zeebrugge
• Vertegenwoordigers
en Oostende zullen een uiteenzetting geven 		
omtrent hun operaties en faciliteiten.
programma, inclusief een informeel diner
• Het
en overnachting, biedt de mogelijkheid tot 		
netwerking, informatie-uitwisseling, opbouwen
van relaties en op de hoogte te blijven van de
troeven van de betrokken havens.
2011 is er een tegenbezoek van een 		
• Begin
delegatie van Haven Gateway naar West-		
Vlaanderen gepland.

Contacten:
Richard Morton
Projects Director
Haven Gateway Partnership
Email: Richard.morton@haven-gateway.org
Tel: +44 7769 962554
Barbara Geschier
Project coördinator, International Trade,
Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
Email: Barbara.geschier@voka.be
Tel: +32 473 46 38 05

The Haven Gateway
Benoemd door de Europese Commissie als ‘Maritime center of
excellence’, Haven Gateway sub-regio’s omvat:
de grootste containerhaven van het Verenigd 		
• Felixstowe,
Koninkrijk en de zevende grootste containerhaven in Europa, 		
met een enorme diepwater extensie die bijna voltooid is;
een grote Oostkust ferry, cruise en algemene
• Harwich,
cargo haven;
een substantiële regionale haven en VK’s grootste 		
• Ipswich,
graanexportpunt;

• De niche havens Harwich Navyard, Mistley en Brightlingsea.
Haven Gateway havens en logistieke sector:
32,200 mensen te werk – 11,3% van de job
• Stelt
in de subregio;

• Heeft een jaarlijkse omzet van £3 miljard;
40% van de containertrafiek in
• Behandelt
het Verenigd Koninkrijk.
De groei en de infrastructuur van Haven Gateway zijn van
regionaal, nationaal en internationaal belang, en kritiek
essentieel voor de economie van het Verenigd Koninkrijk
Het partnerschap van Haven Gateway brengt partners
van zowel de publieke als de private sector samen, die
samenwerken om de economische opportuniteiten te
promoten en de toekomstige welvaart van deze enorme
poort naar het VK te verzekeren.

www.haven-gateway.org
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West-Vlaanderen
West-Vlaanderen, gesitueerd aan de Noordzee kustregio, is
sinds de Middeleeuwen het centrum voor Europese handel.
Met Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en aan de
andere kant van het water het VK als zijn directe buren,
is West-Vlaanderen de ideale zakenregio voor bedrijven
gefocust op internationale distributie en handel.
De regio biedt:

• Twee grote zeehavens; Zeebrugge en Oostende;
• Dicht netwerk van auto –en spoorwegen;
De directe en indirecte impact van de West-Vlaamse
zeehavens is enorm. De beide havens:

• Creëren een toegevoegde waarde van meer dan €2.7 miljard;
• Leveren 36.000 jobs;
• Speerpunt van de economie in de regio;
Zeebrugge is een veelzijdige diepwater haven met aangepaste 		
voorzieningen gericht op toekomstige ontwikkelingen.
De logistieke sector is een heel belangrijk speerpunt voor
de Provincie West-Vlaanderen. De provincie investeert sterk
in deze belangrijke sector via haar kennisplatform Logistiek
Platform West-Poort. West-Vlaanderen beoogt de verdere
versterking van de gateways Zeebrugge en Oostende tot
efficiënte logistieke draaischijven voor de Europese markt.
Daarnaast beoogt West-Vlaanderen een optimalisatie van de
logistieke ketens van haar hoofdzakelijk industriële bedrijven.
Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen werkt aan
het stimuleren van de economische activiteit en creëert een
optimaal kader voor succesvolle ondernemingen – waarbij de
economische ontwikkeling ondersteund wordt door lobbywerk,
netwerken en specifieke diensten voor ondernemers.
Grensoverschrijdende events en seminaries worden op
regelmatige basis georganiseerd en dit creëert steeds een goeie
omgeving voor startende ondernemers en voor de opbouw van
uw netwerk. Het internationaal departement van Voka, Flanders
Tradelink, heeft meer dan tien jaar ervaring in de organisatie
van Internationale Businessclubs, seminaries en andere events.
De Businessclub International Logistics levert sinds meer dan
vijf jaar een grote meerwaarde aan de logistieke sector in
West-Vlaanderen.

www.flanderstradelink.be
www.voka.be/west-vlaanderen
www.portofoostende.be
www.portofzeebrugge.be

Voor meer informatie, contacteer:
Richard Morton
Projects Director
Haven Gateway Partnership
Email: Richard.morton@haven-gateway.org
Tel: +44 7769 962554
Barbara Geschier
Project coördinator, International Trade,
Voka –Kamer van Koophandel WestVlaanderen
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Email: Barbara.geschier@voka.be
Tel: +32 473 46 38 05

