
Vinden en gevonden worden bij 
internationaal ondernemen en innoveren



Zakenpartners vinden

Vinden & gevonden worden 
In onze Europese database staan 
buitenlandse bedrijven en of 
organisaties die op zoek zijn 
naar Nederlandse partners, zoals 
agenten of distributeurs voor 
commerciële samenwerking.
U kunt eenvoudig een profiel op 
laten nemen zodat uw bedrijf of 
instelling wereldwijd onder de 
aandacht wordt gebracht.

Onderzoek & technologie
Op zoek naar een oplossing voor 
een technologisch probleem of 
een partner om uw innovatie in 
het buitenland te vermarkten? 
EEN helpt u. Wilt u samen met 
buitenlandse partners onderzoek 

uitvoeren of producten innoveren? 
Laat het ons weten! Wij helpen u bij 
het vinden van geschikte partners.

Evenementen
Enterprise Europe Netwerk 
organiseert regelmatig 
internationale (matchmaking) 
evenementen. Een actueel 
overzicht van onze activiteiten vindt 
u op EnterpriseEuropeNetwork.nl/
events 

Internationaal ondernemen is een kwestie van kansen grijpen! Enterprise 
Europe Network (EEN) helpt ondernemers, onderzoeksinstituten, 
universiteiten, technologiecentra en instellingen voor bedrijfs- en 
innovatieontwikkeling kosteloos met het vinden van partners wereldwijd.
Ons netwerk bestaat uit meer dan 600 organisaties in ruim 60 landen. 
Wij werken nationaal èn internationaal samen met Kamers van 
Koophandel, overheidsagentschappen en instellingen voor bedrijfs-, 
innovatieontwikkeling en kenniscentra. Dankzij intensieve onderlinge 
contacten kunnen wij via deze organisaties snel partners en informatie 
voor u vinden.

‘MET EEN SCHERP EN CONCREET 
BEDRIJFSPROFIEL HAAL JE HET BESTE 
UIT EEN’  - Robin de Bruijn | EmulTech
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‘EEN HIELP ONS DOOR TE DRINGEN 
TOT IN GROOT-BRITTANNIË’
- Mark Smidt | Heliox

Financiering
Het programma Horizon2020 
biedt kansen voor organisaties 
en ondernemers die actief zijn 
in onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om 
uw activiteiten te financieren. 
EEN adviseert en informeert over 
financieringen en het vinden van 
partners voor het vormen van 
consortia.

Europese wet- en regelgeving
EEN heeft expertise op het gebied 
van wet- en regelgeving, met name 
als het gaat om CE markering 
en zakendoen in de Europese 
Unie. Daarnaast zijn wij hét 
aanspreekpunt voor opmerkingen 
of klachten over EU-wetgeving die 
succesvol opereren op de Europese 
markt in de weg staat. Onze 
adviseurs kijken samen met u naar 
de mogelijke impact van Europese 
regels voor uw bedrijf en geven 
klachten rechtstreeks door aan de 
Europese Commissie.



Als u wereldwijd zaken gaat doen, is er een netwerk waar u niet omheen kunt: 
Enterprise Europe Network (EEN). Dit initiatief van de Europese Commissie is 
erop gericht om mkb’ers te ondersteunen bij internationale handel en innovatie.

Wat biedt Enterprise Europe Network?
-  Zakenpartners vinden voor technologische samenwerking en internationale 

handel
- Marktinformatie voor handel & export
- Alle informatie over Europese wet- en regelgeving
- Advies en hulp bij deelname aan Europese projecten en financiering 

In opdracht van:Uitgevoerd door: 

Een initiatief van: 

Meer weten?
Als u meer wilt weten over het vinden van handelspartners, bemiddeling 
bij technologische samenwerking, EU wet- en regelgeving en dergelijke, 
neem contact met ons op.

Contact:
+31 (0) 88 602 42 10
info@enterpriseeuropenetwork.nl
http://eennl.wordpress.com

www.twitter.com/EENnl
www.EnterpriseEuropeNetwork.nl
een.ec.europa.eu


