
          

 
 
 

        
 
 
 
           Handelsmissie NL-ARMENIA 2017 

         “Agro bouw – Kassenbouw en Sociale woningbouw”  

 

     Zakelijke missie naar Armenia van 20 Maart t/m 24 Maart 2017 
 
 
       

 
 
 
TryAder International organiseert in samenwerking met “The Business Knowledge Society” en de diversen officiele 
instanties, een belangrijke Zakenmissie naar Armenië van 20 maart t/m 24 maart 2017. Ondernemers die nu nog weinig 
zakendoen met Armenië kunnen hiervoor een mogelijke mooie subsidie ontvangen.  
(De Vlucht van Aeroflot vertrekt op 20 Maart 2017) 
  
 



 

 

 

Armenië: 

Armenië, officieel de Republiek Armenië, is een bergachtig land in de Zuidelijke Kaukasus, gelegen in het noordoostelijke 
deel van het Armeense Hoogland Geografisch gezien behoort het land tot Azië maar in culturele en historische aspecten 
beschouwt het zich als behorend tot Europa en noemt zich ook (net als Georgië) een Europees land. Armenië is 
sinds 2001 lid van de Raad van Europa. Staatshoofd (president) is mr.Serzj Sarkisian, regeringsleider (premier)Karen 
Karapetian. Het land grenst aan Georgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije en heeft een snel ontwikkelende economie in die 
regio van de wereld. Volgens de Economic Freedom Index staat Armenie in de wereldranglijst van 177 landen op de 
38ste plaats. De score voor economische vrijheid in 2015 is 69.4. Dat is een toename van 0.6 vergeleken met een jaar 
eerder. Tussen 2012 en 2015 groeide de economie van het land jaarlijks circa 2,5%.  

ASEAN /EUROPEAN voordelen voor Armenië:  

Een belangrijke handelspartner van Armenië is het relatief kleine Israël. Armenië ontvangt 4,8% van zijn import uit 
Israel en exporteert 7,1% naar dit land De groeiende Armeense middenklasse heeft een voorkeur voor vele Nederlandse 
merken, cq. producten en vooral technische ontwikkelingen, kennis en knowhow. (Dram; koers: € 1,00 = 499.668 AMD) 

Daarnaast ontwikkelt het land zich enorm snel waardoor de overheid veel investeert in belangrijke projecten in de agro, 
bouw, infrastructuur, afvalmanagement , water management en Transport&Logistiek. 

Verder ontstaan er kansen in productie omdat de ASEAN landen de traditionele productierol van de duurdere 
arbeidslanden overnemen. Door de vrijhandelsovereenkomst met Russia en in opkomst zijnde met Turkije hebben grote 
gerenommeerde bedrijven plannen om productie te verplaatsen naar Armenië. Ook grote Nederlandse 
voedselproducten hebben al interesse getoond voor de bouw van nieuwe productie locaties in het land. 

            
        

 
 
Kansrijke sectoren: 

 Havenontwikkeling, Bouw & 
Infrastructuur 

 Watermanagement 
 Afval Management & Recycling 
 Agricultuur & Horticultuur 

 

 Land- en Tuinbouw 
 Poultry 
 Voedsel (zuivel) 
 Medische Technologie & 

Gezondheidszorg 
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Bedrijvenprogramma 

De missie biedt een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om het land te verkennen en 
om nieuwe contacten te leggen. Het programma geeft rechtstreekse relevante informatie vanuit de praktijk via 
bedrijvenbezoeken, informatieve seminars en door matchmaking . Daarnaast kunt u via verschillende netwerk 
activiteiten direct contact leggen met vertegenwoordigers van ministeries, lokale overheden, brancheorganisaties en 
potentiële zakenpartners in Armenië. Verder is het ook mogelijk om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen 
tijdens een van de bijeenkomsten en in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders. 

 
 
Samenvatting 
Wat:                 Zakenmissie “Agro bouw – kassenbouw en sociale woningbouw” naar Jerevan, Armenië 

Wanneer:            Pre-Meeting evenement op 05 Maart 2017 op een nader te bepalen locatie 
   incl. lokale lekkernijen en versnaperingen. 

Vertrek op 20/03 en in Jeveran van 20 Maart t/m 24 Maart 2017 
Programma:  Het volledige programma in Armenie onder begeleiding van  

Nederlandse & Armeense bewindvoerders wordt separaat meeegestuurd (volgt zsm!) 
Aanmelden:       Aanmelden vóór 28 februari 2017 via Trademission2017-1@tryader.com .  
                     Na ontvangst van uw aanmelding zal contact met u worden opgenomen voor  
  een persoonlijk intakegesprek. 
Kosten:             De kosten voor deelname bedragen € 2.250,00 ex !!   per deelnemer 

Reis- en verblijfskosten inbegrepen.In de door ons bepaalde Hotels van goede klasse & Vlucht met Aeroflot 
 Incl. netwerkdiner, netwerkborrel, lunches, matchmaking, seminars en  sight-seeing. 

Eventuele kosten voor tolken en individueel transport zijn voor eigen rekening.  
Subsidie:          Als u nog geen zaken doet met Armenië kunt u mogelijk met ons ism RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland) een subsidie / missievoucher  aanvragen  
voor deelname aan deze missie (waardoor het u nog maar€ ...........  kost!!, dit wel onder bepaalde 
voorwaarden -  afhankelijk van het type bedrijf en daardoor de hoogte van de commissie).  
U kunt deze terugvinden via de website en ik kan u hiermee volledig GRATIS assisteren. 
subsidie-regelingen / missievouchers-sib  

Contact:                Tryader International  (ZIE OOK www.tryader.com/events )  
De heer Ron Abrahamsz / +31 (0)10 – 742 00 45 // +31 (0)6-275 275 75      

                         E-mail: ron@tryader.com   
Voorwaarden:   Tryader International behoudt zich het recht voor om deelnemers te selecteren. De handelsmissie gaat door bij een 

minimaal aantal van 5 deelnemers. 

Supported by :  The Business Knowledge Society obv. Dhr. G.Gazarjan and Logwise Rotterdam B.V. Shannonweg 15-3197 LG 
Rotterdam obv. Dhr. E.Brans 
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