Beste Leon,

Vorige week vond het evenement Verover Nieuwe Markten plaats in Hilversum. Georganiseerd door de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland in samenwerking met TNT en MKB-Nederland. De inspirerende dag, waar ondernemers
zich konden laten inspireren, informeren of overtuigen om de grens over te gaan of om een nieuwe markt te verkennen,
werd afgesloten met de uitreiking van de MKB Export Award 2015.

De wedstrijd

Ondernemers met potentie om succesvol de grens over te gaan of internationale ondernemers die nieuwe markten
willen verkennen hadden tot 7 februari de mogelijkheid om zich in te schrijven en mee te dingen naar de award. Na een
zorgvuldige selectie en werkbezoeken van de jury zijn er drie ondernemingen genomineerd:

•

Cheesepop van Gert-Jan Rutgers

•

Recornect van Cor Datema en Feico Lanting

•

VARI-STEPP van Leon Damen

Winnaar

Op basis van het profiel, de internationale plannen en de motivatie van de deelnemers is Recornect verkozen tot
winnaar van de MKB Export Award 2015. "Recornect heeft als missie om de mogelijkheden van mensen te
vergroten. Technologie kan hier een ondersteunende rol bij spelen en via producten zoals het GRASP software
platform en de verschillende mediawand oplossingen bewijzen zij dit elke dag weer." Gefeliciteerd!

De prijs

Cor Datema en Feico Lanting maken een vliegende start bij het verwezenlijken van hun ambities over de grens. Ze
ontvangen een tegoed van € 15.000,- aan Expressvracht van TNT, een Zakenpartnerscan van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland ter waarde van € 500,-, een jaar lidmaatschap van MKB-Nederland en een talencursus
naar keuze bij de nonnen in Vught ter waarde van € 3.000,-, aangeboden door taleninstituut Regina Coeli.
We willen alle deelnemers nogmaals hartelijk bedanken voor de inzet. Nog niet eerder ontvingen we zoveel en zulke
goede inzendingen. We wensen jullie dan ook veel succes in de toekomst!

Met ondernemende groet,
Het team van MKB Export Award 2015

