CHANGE THE
WAY YOU THINK
ABOUT EXPORT.
FOREVER.
Export. Het lijkt makkelijk, de praktijk is vaak weerbarstiger. Hoeveel energie, tijd en geld
kost het voordat je écht kunt spreken van exportsucces. Hoe weet je of je je écht op de goede
markt richt, hoe hou je het vertrouwen. En als die orders dan beginnen te komen en je krijgt
voet aan de grond, wat is dan de volgende stap? Een ander land, continent, óf verdieping in
het land waar je succesvol bent? Waar start je; welke markt vormt jóuw springplank.
In 2018 is door ondernemers en
voor ondernemers de Oranjewoud
Export Academy opgericht. De
missie is om de welvaart in NoordNederland te vergroten door meer
te exporteren. Wij, de mensen
die met en voor de Oranjewoud
Export Academy werken, doen
dat volgens de inzichten van
‘Crossing the Chasm’. Wij denken
dat volgens dit principe marktgroei
floreert.
Donderdag 6 juni zetten Peter van
der Fluit (Principal) en Geoffrey
Moore (bestsellerauteur Crossing
the Chasm) namens de Chasm
Group de essentie van Crossing
the Chasm uiteen, waarbij gebruik
gemaakt wordt van jouw input.
Laat je inspireren door de wijze
waarop je na het bereiken van de
kleine groep early adopters binnen
afzienbare tijd een significant
marktaandeel kunt realiseren.

En maak kennis met de tips en
tricks die Crossing the Chasm
kent om bij het ontwikkelen van
je markten focus aan te brengen
en – ook op langere termijn en bij
tegenslagen – te houden.
Ondernemers uit het Noorden
vertellen daarnaast hoe zij
internationale expansie van hun
bedrijf realiseren of hebben
gerealiseerd door het toepassen
van Crossing the Chasm. Niet in
één keer, maar stap voor stap; en
niet meerdere markten tegelijk,
maar met een duidelijke focus
op één markt. Dat vraagt om
een gestructureerde aanpak en
bovendien geduld.
Praktisch inzicht in export
ontwikkeling? Meld je nu aan voor
voor deze inspirerende X-Session.

De Oranjewoud Export Academy X-Sessions worden (mede) mogelijk gemaak t door:

ONTBIJTSESSIE
6 juni 2019
08:00 - 09:30 u
(Inloop vanaf 07:00)
Landgoed Lauswolt
Van Harinxmaweg 10
9244 CJ Beetsterzwaag

SLECHTS 96 BESCHIKBARE
KAARTEN, VOL = VOL

