Internationaal ondernemen?
Maak gebruik van de gratis International Business Voucher

Overweegt u om uw producten

Rijksdienst voor Ondernemend

mooi, laagdrempelig en gratis

naar het buitenland te exporteren,

Nederland (RVO), onderdeel van het

instrument waarmee sponsors van

maar twijfelt u over de kans van

Ministerie van Economische Zaken,

FC Emmen hun kansen in het

slagen? Wilt u exporteren naar

om de export van Nederlandse

buitenland kunnen inventariseren.

Duitsland maar zoekt u nog

bedrijven te stimuleren. Het traject

naar de beste aanpak? AdviCo

bestaat uit advies en coaching en

Specifieke deskundige kennis

Advies en Subsidieland bieden

wordt volledig op maat gemaakt,

Nadat u het exportvoucher traject

in samenwerking met FC Emmen

zodat deze exact aansluit bij

heeft afgerond kan er behoefte

International Business Vouchers

uw exportvraag. Of u nu in de

zijn aan specifieke deskundige

aan voor de sponsoren van

oriëntatiefase zit of al concrete

kennis voor fiscale vraagstukken

FC Emmen. Met deze voucher,

exportplannen heeft.

of vraagstukken op het gebied van
marktentree, wet- en regelgeving.

ter waarde van e 2.400,- kunt
u uw kansen op een (nieuwe)

Inmiddels zijn al 80 ondernemers

Hiervoor bieden wij een gesubsidieerd

buitenlandse markt gratis

uit de regio ondersteund in het

kennisverwervingtraject, waarbij 50%

laten onderzoeken door een

onderzoeken van hun exportkansen,

van de kosten gedekt worden.

exportdeskundige. Voor iedere

waaronder Jeroen Kuipers van

voucher gaat er e 250,- naar

Kuipers en Koers Bouw: “Wij

Geen exportplannen, wel gebruik

FC Emmen.

wilden ons werkgebied vergroten

maken van subsidie?

en onderzoeken of het haalbaar

Heeft u geen exportplannen? Ook

De International Business Vouchers

was om onze diensten in Duitsland

dan kunnen wij u van dienst zijn.

worden uitgegeven door de

uit te breiden, aangezien we in de

Advico Advies en Subsidieland bieden

grensstreek gehuisvest zijn en maar

verschillende subsidiemogelijkheden

een kwart van de geografische

voor MKB’ers aan op het gebied van

kaart bedienden. Middels de

innoveren, investeren en personeel.

International Business Vouchers en
het daaraan gekoppelde advies- en

Overweegt u export van uw

coachingstraject werden onze sterkte

product of dienstverlening naar het

en zwakke punten perfect in kaart

buitenland? Of bent u geïnteresseerd

gebracht. We hebben nu een goede

in subsidiemogelijkheden voor het

basis om de stap naar Duitsland

MKB? Neem contact op met Harrie

zelfstandig op te pakken.”

Timmer voor meer informatie over
de International Business Voucher of

De International Business Vouchers

andere subsidiemogelijkheden. Bel:

dekken 100% van de kosten van

0591-65 31 75 of 06-51 59 65 73.

het advies- en coachingstraject.

Op de foto van links naar rechts: Jeroen Kuipers,
Harrie Timmer, Wim Beekman en Erwin Hemme.
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FC Emmen, AdviCo Advies en

Meer informatie:
infromatie:
Meer

Subsidieland bieden hiermee een

www.advico.org
www.academiemercuur.nl

