U heeft een succesvol bedrijf en doet het
meer dan uitstekend op de thuismarkt.
Het buitenland lonkt. Hoewel dit een
kans lijkt die u niet wilt laten liggen
weet u ook dat exporteren geen walk in
the park is. Capabilities én mensen vraagt
die u waarschijnlijk niet in huis heeft.
De Oranjewoud Export Academy wil bedrijven in de regio helpen
om exportsucces te realiseren. Omdat wij dit als dè manier zien
om Noord Nederland welvarender te maken. Daarom hebben
we de beste exportopleiding neergezet die u zich maar kunt
bedenken: Ons Export Lab. Daarmee durven we niet alleen te
roepen over exportsucces. We durven het ook te garanderen.
Wat is het?
Deelname aan ons Export Lab betekent dat u één van de young
professionals uit onze talentvijver als trainee in uw organisatie
inzet. Hij of zij komt bij u in dienst. Deze trainee is vanaf het begin
verantwoordelijk voor een door u geselecteerde productmarkt
combinatie. In een ‘tour of duty’ van 1.000 dagen, waarin
de trainee begeleid wordt door experts van nationale en
internationale allure, komt u tot daadwerkelijk exportsucces.
Ons aanbod:
> Een kleine poule van zeer getalenteerd aanstormend
exporttalent, samengesteld na een zorgvuldig
en zeer intensief selectieproces
> Intensieve begeleiding van zowel de young professional
als uzelf door experts van nationale en internationale allure
> Een inspirerend netwerk met topondernemers met
exportambitie op een uitstekende locatie
Meedoen?
Deelname aan het Export Lab kan niet zomaar. Om toegelaten te
worden voeren wij eerst een Export Impact Scan uit. Daaruit blijkt
de kans van slagen van export voor uw onderneming.

FACTSHEET EXPORT L AB

Voor topondernemers

PROGRAMMA
Export Impact Scan
Wij voeren deze scan uit (prijs op aanvraag).
Export Lab – Blok I
7 Masterclasses van elk 2,5 dagen op onze locatie
Landgoed Oranjewoud waarin uw trainee specif iek
voor uw onderneming voorbereidingen treft op het
gebied van:
> Exportplan
> Strategische sales
> Tactische-Operationele Sales
> Online Sales
> Sales-Marketing organisatie
Export Lab – Blok II tm VI
Vanaf het tweede blok werkt de trainee aan de
realisatie van omzet uit export in uw onderneming.
Elk blok volgt hij of zij 3 Masterclasses van elk
anderhalve dag waarin gereflecteerd wordt op
de voortgang en we exportsucces steeds dichterbij
brengen. Tussen de Masterclasses door bieden
wij online ondersteuning.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Deelname van de trainee aan het Export Lab bedraagt
€ 35.000,- voor 3 jaar. Dit is exclusief BTW en exclusief kosten
voor eventuele overnachtingen en overige verblijfskosten.
De vermelde workshops omvatten in het eerste semester
telkens 5 aaneengesloten dagdelen en in het tweede semester
3 aaneengesloten dagdelen. Gedurende de hele tour of duty
van 1.000 dagen worden u en de trainee begeleid door een
coach. Wij werken met nationaal en internationaal ervaren
export- en salesprofessionals. Wij faciliteren de indiensttreding
van de trainee met werkvisa, studiecontracten en salarisadvies.

