
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op donderdag 11 november 2021 
 

Krachtig netwerk 
Het uitbreiden van je netwerk in één dag tijdens de MNi2021, ontmoet ons grote buitenlandnetwerk en  

je collega-ondernemers uit het noorden. Leg de juiste contacten, ontdek elkaars mogelijkheden en versterk elkaar. 

Wij bieden die dag een buitenlandnetwerk uit meer dan 25 landen die graag met je in gesprek gaan over de nog niet ontdekte 

mogelijkheden om je export te vergroten. Maar soms is de kennis van een collega-ondernemer net zo waardevol, je kunt 

ervoor kiezen om je bedrijf te presenteren of je aan te melden voor een bezoek van een paar uur. 

 

Innovaties en slagkracht 

Innovaties en slagkracht zijn de thema’s die centraal staan in de presentaties en gesprekken. 

 

Matchmaking 

Via geplande matchmaking gesprekken brengen wij je in contact met de juiste personen van de landen en stedenhubs, 

die je vooraf aan ons hebt doorgegeven. Daarnaast is er voldoende ruimte voor de spontane ontmoeting met  

de landenvertegenwoordigers, collega-ondernemers en de partners van MNi2021. 

Met de landenvertegenwoordigers die niet aanwezig kunnen zijn, maar die je wel wilt spreken, leggen  

wij via een video-call contact. 

 

Dagprogramma 
Vanaf 9.00 uur inloop.  

De officiële opening is om 10.00 uur door een special gast, welke we nog even geheimhouden. 

Van 11.30 tot 15.30 uur Matchmaking gesprekken van ingeplande en spontane gesprekken. 

In de middag vinden er de korte kennissessies plaats, gehouden door de partners van MNi2021. 

Om 16.00 hebben we het afsluitende uurtje met het leggen van de laatste contacten onder  

het genot van een hapje en drankje. 

Einde is om 17.00 uur. 

 

Locatie 

De Oude Suikerfabriek  

Suikerlaan 20, 9743 DA  Groningen 

 

 

 

 

 
MNi2021 wordt georganiseerd door GJSsupport in opdracht van de partners 



 

Kennissessies 

In kleine kennissessies wordt ingegaan op actuele en specifieke kennis van export gerelateerde thema’s. 

In de komende periode worden de thema’s bekend gemaakt. 

 

At your service avenue 

Binnen onze netwerken hebben wij ook de bedrijven die een aanvullende dienst aan de internationaal werkende bedrijven 

leveren. Een kleine selectie van deze bedrijven vullen de “At your service avenue”.  

 

Partners 
We organiseren MNi2021 voor en met partners en vergroten zo onze daadkracht.  

De partners van MNi2021 zijn: 

 

 

 

 

Aanmelden voor dag-deelname of kort bezoek en kosten 
Het aanmelden voor deze netwerkdag kan via de website van de Friese Exportclub en GJSsupport, of door simpelweg een 

mailtje te sturen dat je interesse hebt voor deelname. 

Presentatie van je bedrijf de gehele dag of een bezoek van een paar uur, beide is mogelijk! 

Op het inschrijfformulier, wat je na de aanmelding krijgt toegestuurd, maak je deze wensen kenbaar, maar ook de wensen  

voor de matchmaking en kennissessies. 

Voor de leden van de Friese Exportclub, Exportclub Noord, WTC Leeuwarden, Water Alliance en Koninklijke Metaalunie is 

deelname aan deze dag zonder kosten.  

Ben je geen lid van bovengenoemde organisaties dan betaal je € 185,-- voor de dag-deelname met presentatie 

en € 75,--voor bezoek met afspraak, exclusief BTW, als bijdrage in de organisatiekosten. 

 

 

Informatie en aanmelden MNi2021 

Greta Jager-Smit | GJSsupport 

  g.jager-smit@gjssupport.nl 

  06 51 83 41 31 

www.gjssupport.nl 

 

 
Coronaproof 

Al is het evenement pas aan het einde van het jaar 2021,  

we houden met de voorbereiding rekening met een 1,5 mtr. afstand inrichting van de ruimte.  

Het evenement wordt gehouden met de dan geldende restricties voor het bestrijden van het covid19 virus. 

 
Het evenement wordt financieel mede mogelijk gemaakt door: 

 

http://www.gjssupport.nl/

