
NIEUWS VOOR DE BRANCHE
''De Russen komen eraan!''
Belangrijke mededeling, tevens oproep aan alle
bedrijven die fytotherapeutica, botanical supplements,
kruiden, of hieraan gerelateerde kennis en techniek willen verkopen
naar of inkopen uit Oost-Europa, meer in het bijzonder Rusland:

In opdracht van de EVD, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken* organiseert
Neprofarm (Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van
Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten) in samenwerking met de afdeling
Farmacognosie (IBL, Universiteit Leiden) en met de NVF (Nederlandse Vereniging voor
Fytotherapie) een zakelijke ontmoeting tussen voornamelijk Nederlandse en Russische
bedrijven, met als doel het aanknopen of uitbreiden van handelsbetrekkingen. Deze
ontmoeting zal plaatsvinden voorafgaand aan en tijdens het congres Phytopharm in Leiden
(27-29 juni 2007, zie Agenda). De inkomende Russische handelsmissie en de organisatie van
het zoeken van geschikte partners (match making) is gefaciliteerd door middel van een
subsidie van het ministerie van Economische Zaken.

De eigen bijdrage van de deelnemende bedrijven voor de match making (29 juni 2007)
bedraagt € 75,- . Dit bedrag is exclusief BTW en deelnamekosten voor het congres en de
eventuele standhuur. Al naar gelang de wensen van de deelnemers wordt er, binnen de
logistieke mogelijkheden van dit project,
- schriftelijke informatie uitgewisseld,
- een gesprek (met tolk) georganiseerd,
- een bedrijfsbezoek gepland,
- enz.

http://www.fyto.nl/AGENDA.htm


Betula alba L. De berk is een van de meest
toegepaste en onderzochte medicinale
planten in Rusland.

Uitgenodigd worden alle bedrijven met een relatie tot kruiden/fytotherapie, zoals
- teeltbedrijven; bedrijven die teeltbenodigdheden verkopen (kassystemen; zaadgoed),
- kennisbedrijven die bijvoorbeeld quality control systems of bioassays leveren,
- producenten van fytotherapeutica, voedingssupplementen (botanicals), functional foods
- groothandel, import/exportbedrijven.
Aanmelding bij de EVD (www.evd.nl/cpa/ruslandindiachina).
Informatie bij het NVF-bureau (zie colofon).

* De EVD is de handelsbevorderende organisatie van de Nederlandse rijksoverheid (onder verantwoordelijkheid
van het ministerie van Economische Zaken). Binnen het programma CPA (Collectieve Promotionele Activiteiten)
worden tenders uitgegeven voor deze activiteiten, bijvoorbeeld uitgaande en inkomende handelsmissies. De door
Neprofarm, Universiteit Leiden en NVF ingediende tender voor deze inkomende missie (voedingsindustrie) is
door de unit CPA gehonoreerd in november 2006.

http://www.evd.nl/cpa/ruslandindiachina

