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ZAKENPARTNERS VINDEN 

 

Een van de oplossingen die de Franse Kamer van Koophandel in Nederland biedt om uw activiteit in 

Frankrijk te ontwikkelen is het zoeken naar distributeurs, integratoren of andere Franse partners. 

PRESENTATIE VAN DE DIENST 

Selectie van potentiële partners op basis van de door u gedefinieerde criteria. Contact met de 

geselecteerde bedrijven om de relevante persoon te identificeren en uw bedrijf aan hem/haar voor te 

stellen. 

WERKWIJZE 

 Startbijeenkomst: Video conference presentatie van uw bedrijf en uw know-how  

het profiel van de partner(s) die u zoekt. 

 Identificatie van de portentiele partners: onderzoek via ons netwerk van de lokale Franse 

kamers van koophandel, professionele gidsen, verenigingen en het internet. Selectie van de 

relevante bedrijven, die het best aan uw verwachtingen voldoen, 

 Identificatie van de contactpersoon binnen het bedrijf, 

 Telefonische benadering van de geïdentificeerde contactpersoon om uw bedrijf en zijn 

knowhow te presenteren, 

 Email in het Frans met informatie over uw bedrijf en de documentatie die u ons als bijlage 

heeft verstrekt, 

 Telefonische bevestiging van de interesse van de prospect in uw bedrijf, 

 U in contact brengen met geselecteerde partners.  

DUUR : 4 tot 6 weken 

TARIFS : volgens de offerte 

TER AANVULLING 

Deze dienst kan worden gecombineerd met andere diensten die door de Franse Kamer van 

Koophandel in Nederland worden aangeboden, zoals : 

 Business club lidmaatschap, 

 Organisatie van een promotioneel evenement. 
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