ENTRY2MARKET b i e d t u a a n
"Groeikansen over de
grens"

D e n kt u a l n a o v e r in te rn a tio n a lise re n ?
W e e t u n ie t w a a r u m o e t b e g in n e n ?

Starters International Business

Gratis coaching door Experts

Wat is Starters
International
Business?

Starters International Business - Groeikansen over de
Grens
Internationalisering leidt tot groei. Het biedt nieuwe kansen en
mogelijkheden. Het verbreedt het blik- en werkveld van uw
onderneming.

Gratis export SIB
bewustwording

coaching MKB
internationalisering

activering ambitie
EU-subsidies Sales

start-up expert

strategie dienst
voucher product
inzicht kansen

regelgeving contract

stappenplan
opkomende markten

EU expansie groei
marketing
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Incoterms

Maar hoe pakt u dat goed aan? Waar ligt de kracht van uw product
of dienst? Welke markten bieden kansen? En wat moet u doen om die
kansen te pakken?
Onder de regeling Starters International Business (SIB) biedt
ENTRY2MARKET u 'Groeikansen over de Grens'. Een gratis intensief
coachings- en activeringstraject waarbij u tot een duidelijke
internationale aanpak komt. Het traject geeft u inzicht in úw kansen in
het buitenland. En in wat er concreet nodig is om daar succesvol te
worden. Een traject voor ondernemers, door ondernemers.
De adviseurs van ENTRY2MARKET begeleiden u in 3 à 4 persoonlijke
sessies naar een internationaliseringsstrategie, met als resultaat een
concreet stappenplan waarmee u direct aan de slag kunt.

Starters International Business | SIB-voucher
De regeling Starters
International Business (SIB) is
een door de overheid
gesubsidieerd adviesstraject
met als doel MKB'ers op weg
te helpen om internationaal
te gaan ondernemen.

ENTRY2MARKET Is door de
overheid geselecteerd om SIBadviestrajecten te verzorgen. De
overheid verschaft u een SIBvoucher die u bij ons kunt
verzilveren. Het adviestraject is
voor u dus gratis.*
* U betaalt alleen de BTW
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Wist u dat?
De succes- en groeikansen van
internationaal actieve bedrijven
groter zijn dan die van bedrijven
die niet internationaal werken?
MKB'ers veel meer capaciteiten
in huis hebben om kansen te
pakken op buitenlandse
markten dan ze vaak denken?
Ook start-ups en
eenmansbedrijven
internationale kansen kunnen
pakken?
Exporterende start-ups vaak
beter presteren dan niet
exporterende start-ups?
Internationalisering een positief
effect heeft op het
innovatievermogen van een
onderneming?

Waarom zou u meedoen?
Misschien denkt u wel eens aan internationaliseren, maar komt u er niet
toe om daadwerkelijk stappen te zetten.

Ook u kunt
internationale
kansen pakken.
U hoeft zich
alleen maar
goed voor te
bereiden.
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Veel bedrijven die willen internationaliseren, worden vaak tegen
gehouden door:
•
Onvoldoende inzicht in de eigen succesfactoren en unique selling
points
•
Het ontbreken van de juiste informatie, of juist een overvloed aan
informatie (men ziet door de bomen het bos niet meer)
•
Taal- en cultuurbarrières
•
Het ontbreken van voldoende 'overzicht' om het internationaliseringsproces succesvol te kunnen uitvoeren en managen
•
Onduidelijkheden ten aanzien van internationale wet- en regelgeving
•
Het idee als onderneming 'te klein' of 'te jong' te zijn om te kunnen
internationaliseren
•
Gebrek aan tijd, niet weten waar te beginnen

Samen met ENTRY2MARKET tackelt u al deze bezwaren. Ons
doel is dat u aan het eind van het SIB-traject een duidelijke
internationaliseringsstrategie heeft en ook echt de stap over
de grens zet.
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Voor wie?

Komt u in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor het gesubsidieerd SIB-adviestraject
van ENTRY2MARKET gelden de volgende voorwaarden:
•
•
•

•

U bent MKB-er (incl. start-ups en eenmanszaken)
Vorig jaar was uw export was < 25 % procent van de totale omzet
of
Uw onderneming staat < 3 jaar ingeschreven bij de KvK
Uw onderneming heeft in het huidige en de 2 voorgaande
belastingjaren geen of beperkte de-minimissteun* ontvangen
* Neem contact met ons op als u in de afgelopen periode al subsidie heeft ontvangen en niet
zeker weet of u aan de de-minimiseis voldoet. Wellicht komt u toch in aanmerking voor de SIBvoucher.

Hoe doet u mee?
Aan de hand van een korte (telefonische) intake bepalen we of u aan
bovengenoemde eisen voldoet en dus in aanmerking komt voor een
SIB-voucher.

"Door gebruik te maken
van een SIB-traject
wordt de drempel om
over de grens te gaan
een stuk lager"
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Is de beoordeling positief, dan zet u samen met ENTRY2MARKET de
voucheraanvraag in gang. We maken direct een afspraak voor de
eerste sessie.
Aan het eind van het adviestraject (na 3 sessies) levert u de
ondertekende SIB-voucher in bij ENTRY2MARKET en ontvangt u een
factuur voor de BTW. Het traject is voor u dus gratis.*
* U kunt de BTW verrekenen via uw aangifte omzetbelasting
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Het SIB-traject

Het SIB-traject
Het SIB-traject van ENTRY2MARKET is een bewustwordings- en
activeringstraject dat bestaat uit 3 sessies met twee ervaren adviseurs.
Gezamenlijk doorlopen we de volgende stappen:
1.

2.

3.

Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen: Waar staat uw
onderneming nu en op welke wijze is internationalisering daar in te
passen? Met welk product of dienst maakt u de beste kans?
Waarin is dit product of deze dienst internationaal
onderscheidend? Welke landen zijn mogelijk kansrijk?
Marktonderzoek en -vergelijking: Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen
landen? Welk(e) land(en) bied(t)(en) de optimale mogelijkheden
waar het gaat om concurrentie, klanten, marktbewerking,
regelgeving, promotie, subsidies en incentives?
Interne analyse: Wat moet er binnen uw organisatie gebeuren om
uw kansen in het/de gekozen land(en) te verzilveren?

Het traject is interactief, wat betekent dat u nadrukkelijk betrokken zult
zijn bij het denk- en werkproces. Voor elke afspraak zult u dus zelf
zaken moeten voorbereiden en uitzoeken.

Maatwerk
Mogelijk hebt u al enige internationale ervaring, of juist een specifieke
coachingsvraag op het gebied van internationalisering.
ENTRY2MARKET biedt zoveel mogelijk maatwerk en werkt vanuit uw
coachingsbehoefte. ENTRY2MARKET heeft talloze ondernemingen
begeleid uit zeer uiteenlopende sectoren: food, IT (Saas, Apps, IoT),
recruiting, fintech, design, greentech, handel, consultancy.

In 3 sessies naar een
internationaliserings
strategie.
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Actieplan Internationaal Ondernemen
Afgesloten wordt met een duidelijk actieplan voor de betreffende
markt: het Actieplan Internationaal Ondernemen. Een actieplan met
duidelijke stappen: wie doet wat wanneer? Met dit actieplan gaat u
goed voorbereid uw internationale avontuur tegemoet.

ENTRY2MARKET | SIB - Groeikansen over de Grens 2017

ENTRY2MARKET

ENTRY2MARKET
ENTRY2MARKET is een internationale business consultancy onderneming.
ENTRY2MARKET heeft als doel het Nederlandse bedrijfsleven een full service
advies- en begeleidingstraject te bieden bij export en internationale
expansie. ENTRY2MARKET heeft ook een internationale handelstak en
daardoor ruime ervaring met internationaal ondernemen.

Uw SIB-adviseurs
De SIB-adviseurs van ENTRY2MARKET beschikken over een schat aan kennis
en ervaring op het gebied van internationaal ondernemen.
Mustafa Kaynak is een ervaren marketing- en salesconsultant met een
scherp oog voor internationale kansen en mogelijkheden en ruime
ervaring met internationale handel.
Catelijne Muller is jurist (voormalig internationaal advocaat) en EU adviseur
met grote kennis van de juridische aspecten van het internationaal
zakendoen en EU wet- en regelgeving.

Vertrouwelijkheid
Vanzelfsprekend zal ENTRY2MARKET alle gegevens die u met ons deelt in
het kader van de uitvoering van het SIB-traject vertrouwelijk behandelen.

ENTRY2MARKET
biedt u een zeer
compleet SIB-traject
zodat u uw
internationale ambities
waar kunt maken.
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