“Ondernemers die internationaal
zakendoen zoeken vaak lang naar
betrouwbare en professionele
dienstverleners die hen kunnen helpen
bij praktische hulpvragen.”

DAT KAN MAKKELIJKER!

Tijd is kostbaar, en steeds blijft de vraag; “kan ik de
juiste informatie en experts niet op één plek vinden?”

Méér en succesvoller internationaal zakendoen, begint bij het
full-service platform van NLinBusiness!
NLinBusiness brengt praktische kennis van ondernemers en dienstverleners vanuit het
bedrijfsleven en de overheid samen op één digitaal platform, in Nederland en daarbuiten.
Zo vinden ondernemers sneller hun weg naar het buitenland.
Ontdek wat samenwerken met NLinBusiness jou oplevert!
Ben jij als ondernemer dagelijks bezig met ondersteuning van Nederlandse MKB’ers bij
zakendoen over de grens? En zijn internationaal actieve ondernemers jouw klanten?
Sluit je dan ook aan bij het sterk groeiende en omvangrijke internationale zakennetwerk van
NLinBusiness. Daar vind je de juiste kennis, de commerciële experts en het netwerk dat samen
met jou de grenzen van jouw bedrijf verlegd.

NLinBusiness - jouw gids voor internationaal zakendoen | LinkedIn | Twitter | YouTube
Ons netwerk staat niet stil. Zie NLinBusiness.com voor het meest actuele overzicht

Word contentpartner van NLinBusiness
Wij distribueren jouw kennis en diensten graag op ons internationaal platform. In
Nederland en in onze Cities of Opportunity vormen wij een professioneel en actief netwerk
van dienstverleners die Nederlandse ondernemers direct helpen bij praktische vragen en
uitdagingen op het gebied van export en internationalisering. Je vindt van hen een overzicht
op ons platform. Bekijk alvast de serviceproviderspagina en zie wie jou voorgingen.
Enkele voordelen:
• Internationaal distributiekanaal voor jouw expertisegebied en content
• Directer in contact met je potentiële klanten; de internationaal actieve MKB’er
• Vergroting van naamsbekendheid en daarmee leadgeneration en omzetkansen
• Onderdeel van een professioneel en hoogwaardig internationaal netwerk (community)
• Gemakkelijk en gratis onboarding-process
• Eigen profielpagina (met inachtneming van de NLinBusiness contentcriteria).

Nieuwsgierig geworden?
Wij vertellen graag meer over de mogelijkheden van ons full service platform; hét
startpunt voor ondernemers die de wereld als afzetmarkt hebben! Meer weten over hoe je
contentpartner wordt? Stuur een email naar content@nlinbusiness.com of surf naar
www.nlinbusiness.com/samenwerken-met-relevante-partners en vul het contactformulier in.

NLinBusiness is een initiatief van de Nederlandse ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Waarbij intensief wordt samengewerkt met de
ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, de brancheverenigingen FME, evofenedex en Koninklijke Metaalunie. Plus belangenorganisaties,
topsectoren, kennisinstituten en het Nederlandse bedrijfsleven.

