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In deze introductiebrief stelt het lid Peter Hartog, werkzaam bij Fiber-Line International in Leeuwarden, zich
via een aantal vragen, die wij hem gesteld hebben, aan ons voor.
De elevator-pitch van Fibre-Line.
Onze elevator-pitch is erg kort: Wij als Fiber-Line kopen synthetische garens in die we vervolgens bewerken
(coaten, twisten, etc.). Deze bewerkte garens kunnen o.a. gebruikt worden in glasvezelkabels, touwen,
netten, pijpleidingen voor olie & gas. We onderscheiden ons door een meerwaarde te geven aan deze
synthetische garens en dat doen we gewoon goed!

Deze internationale ervaring(en) kan ik delen met de leden van de Friese Exportclub:
Vanuit Leeuwarden bedienen we onze klanten wereldwijd (met uitzondering van Noord- & Zuid-Amerika &
China). Persoonlijk ben ik verantwoordelijk voor de verkoop in India, Midden-Oosten, Rusland, Spanje &
Verenigd Koninkrijk. We hebben dan ook flink wat ervaring met het zakendoen in deze landen.

Dit wil ik graag weten van de leden van de Friese Exportclub:
We zijn erg benieuwd hoe onze collega’s problemen en uitdagingen te lijf gaan die komen kijken bij het
exporteren. Daarnaast denken wij dat dit bovendien een mooi platform is om ons regionaal beter op de
kaart te zetten.

Voor welke uitdaging staat je bedrijf in de komende jaren.
De toekomst van onze verschillende afzetmarkten ziet er erg veelbelovend uit. Onze uitdaging is hoe we dit
zo goed en efficiënt mogelijk gaan benutten.

Nog een klassiekers: Wat is de “Why” van jullie activiteiten. Waarom doen jullie wat jullie doen!
Wij staan in de markt bekend als een firma die waarde toevoegt aan hoogwaardige garens. De reden dat wij
dit doen is om ons te onderscheiden van andere firma’s.
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Geïnspireerd door het boek The big five for live van John P. Strelecky stellen wij je de vraag: als we nu door een
museum lopen wat aan jou gewijd is, welke foto’s zien we dan aan de muur hangen?
Dan zullen hier foto’s hangen van:
Al mijn familieleden tezamen met mijn vrienden.
Voetbal, naast het passief kijken naar vooral Spaans & Engels voetbal speel ik zelf ook nog elke
zondag.
Spanje, tijdens mijn studietijd heb ik een half jaar in Spanje gewoond en sindsdien ben ik verknocht
aan dit land.
De vele mensen uit verschillende landen die ik tijdens mijn loopbaan bij Fiber-Line heb leren
kennen.

Dan willen we ook nog graag iets van de persoon achter de ondernemer weten, wat wil je delen met ons?
Naast mijn passie voor voetbal & Spanje ben ik zeer geïnteresseerd in de 2e Wereldoorlog. Dit betekent dat
ik hier veel boeken over lees en af en toe ook interessante plekken uit die tijd bezoek.

We plannen om de twee weken een video-gesprek in om met elkaar in gesprek te gaan

“Aangenaam ik ben lid van de Friese Exportclub”
Maak kennis met Peter Hartog – Fiber-Line International
op woensdag 26 mei 2021
om 16.00 uur tot ca. 17.00 uur
via videomeeting
link: www.frieseexportclub.nl/videocall
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