INNOVATIVE SECTOR EXCHANGE (ISE)

Boeiende tweedaagse voor voedingsbedrijven

Cross-Border Event & Food Matters Live!
21-22 November 2017
www.iseproject.eu

#ISE2Seas

We nodigen graag alle West-Vlaamse voedingsbedrijven uit
voor dit Cross-Border Event met bedrijven uit Frankrijk,
Nederland en UK
Dit is een boeiend 2-daags programma dat gratis toegang bevat tot de
‘Meet the buyers’ sessies bij Food Matters Live : het enige cross-sector
evenement in Groot-Brittannië die retailers, foodservice providers, overheid
en producenten samenbrengt, om samenwerking en innovatie mogelijk te
maken en nieuwe business te genereren.

This 2-day programme is being organised through the EU-funded ISE Project - run by
Kent County Council & Kent Invicta Chamber of Commerce – & it is FREE of charge and is subject to de minimis state aid regulations.

Programma:
21 & 22 November 2017

Dag 1 : Dinsdag 21 November 2017

Dag 2 : Woensdag 22 November 2017

Samen met Nederlandse en Franse
bedrijven reizen we naar Kent in de
voormiddag.

Dezelfde bedrijven die de eerste dag van
het programma bijwonen zullen samen met
de bus naar London Excel reizen om de
Food Matters Live show bij te wonen…

Bezoek aan Copper Rivet Distillery :
NETWERK LUNCH
Stel uw eigen
product voor en
krijg feedback van
uw buitenlandse
collega’s.

Dankzij ISE krijgt u :
x

GRATIS toegang tot het event

x

Een aparte netwerk plaats voor
bedrijven die zich registreren via het
project.

x

Een mogelijkheid om te registreren
voor de Meet the Buyer sessions

x

Lunch en soft drinks in de Gallery
Room met uitzicht op de Thames

x

Een tour op Food Matters Live met
een food & drink deskundige.

x

Terugreis in de namiddag.

CROSS BORDER WORKSHOP
Wissel ideeën uit om zaken te doen in
het buitenland, onder begeleiding van
een ‘captain of industry’ uit de UK.
DINER
Informeel diner aan het einde van de
dag. Leg nieuwe contacten en creëer
nieuwe opportuniteiten in de ISE
partner regio’s.

Registratie en info

Het EU-gefinancierde ISE-project helpt

Christ Defoszé

innovatie & internationalisering en

West– en Oost-Vlaamse bedrijven met

POM West-Vlaanderen

verbindt ze met nieuwe contacten in

T: 056/280.911

medegefinancierd door het Interreg 5A 2

E: Christ.defosze@ocwest.be
(Vervoer, toegang en catering worden gratis aangeboden. De
deelnemers betalen enkel hun overnachting op dinsdagavond)

Frankrijk, UK en Nederland. ISE is
Zeeën Programma via het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

