HOLLAND HOUSE
COLOMBIA
Uw business partner in Colombia en Nederland

Het Holland House Colombia heeft zich sinds 2013, gesteund door de Nederlandse overheid,
ontwikkeld tot één van de vijf belangrijkste bilaterale Kamers van Koophandel in Colombia. De
organisatie wordt erkend als een innovatieve entiteit die partijen verbindt en kennis overdraagt
om internationalisering van het bedrijfsleven te stimuleren. Holland House is hierdoor verworden
tot een strategische partner voor ondernemers met commerciële en investeringsdoeleinden in
Colombia.
Het Holland House kan bogen op ruime ervaring, een groot netwerk van relevante contacten en
een gepassioneerd team, waarmee de commerciële positionering van haar leden en
opdrachtgevers ondersteund en versterkt wordt. Dit maakt het mogelijk om op-maat-gesneden
oplossingen te bieden, die gericht zijn op het faciliteren van commerciële activiteiten, het
stimuleren van de groei en internationalisering van uw bedrijf en andere integrale diensten die
wij afstemmen op uw behoeften.

Door lid te worden van ons ZILVER lidmaatschap geniet u van de volgende voordelen:

U krijgt toegang tot onze database met de belangrijkste contactpersonen voor uw bedrijf en/of
we ondersteunen u bij het bestendigen van de relaties met functionarissen van de bedrijven die
bij Holland House zijn aangesloten.
Wij ondersteunen u in het contacteren van overheidsfunctionarissen en nationale en regionale
autoriteiten.
Directe toegang tot het laatste nieuws over de economische ontwikkelingen en kansen in
Colombia en Nederland. Publiceer tevens uw nieuwsberichten op onze website en sociale
netwerken.
Twee personen van uw bedrijf hebben gratis toegang tot onze evenementen of krijgen korting in
het geval van een betaald evenement.
Ondersteuning bij de organisatie en promotie van uw evenement, in het geval u gebruik maakt
van onze faciliteiten.
U krijgt 10% korting op de huur van ons auditorium of vergaderzalen.
Indien gewenst kunt u gebruik maken van onze werkplekken en vergaderruimte, kosteloos
gedurende 3 dagen per maand (onder voorbehoud van beschikbaarheid en met voorafgaande
kennisgeving).
U kunt ons adres en centrale telefoonnummer gebruiken als uw zakelijke adres en
telefoonnummer.
Mogelijkheid tot (kosteloos) periodiek sparren met onze adviseurs of collega-lidbedrijven met
verkoop- en marketingervaring op de Colombiaanse markt.
Vermelding op onze website met uw logo en de directe link naar uw website.
U krijgt toegang tot zakelijke tarieven bij aangesloten hotels en kortingen bij enkele van onze
aangesloten bedrijven.

Dit lidmaatschap is ook mogelijk voor personen die momenteel geen bedrijf
vertegenwoordigen, maar een duidelijk zakelijk belang hebben in of in de relatie met
Colombia.

$ 1.800.000 / € 750 PER JAAR

Door lid te worden van ons

lidmaatschap geniet u van de volgende voordelen:

U krijgt toegang tot onze database met de belangrijkste contactpersonen voor uw bedrijf en/of we
ondersteunen u bij het bestendigen van de relaties met functionarissen van de bedrijven die bij Holland
House zijn aangesloten.
Wij ondersteunen u in het contacteren van hoge overheidsfunctionarissen en nationale en regionale
autoriteiten.
Directe toegang tot het laatste nieuws over de economische ontwikkelingen en kansen in Colombia
en Nederland. Publiceer tevens uw nieuwsberichten op onze website en sociale netwerken.
Drie personen van uw bedrijf hebben gratis toegang tot onze evenementen of krijgen korting in het
geval van een betaald evenement.
U kunt uw bedrijf promoten door middel van het plaatsen van een banner gedurende 2 evenementen
georganiseerd door Holland House.
U krijgt 15% korting op de huur van ons auditorium of vergaderzalen.
Ondersteuning bij de organisatie en promotie van uw evenement, in het geval u gebruik maakt van
onze faciliteiten.
Indien gewenst kunt u gebruik maken van onze werkplekken en vergaderruimte, kosteloos gedurende
4 dagen per maand (onder voorbehoud van beschikbaarheid en met voorafgaande kennisgeving).
U krijgt 10% korting op de eerste maand huur op het exclusieve kantoor van het Holland House.
U kunt ons adres en centrale telefoonnummer gebruiken als uw zakelijke adres en telefoonnummer.
Mogelijkheid tot (kosteloos) periodiek sparren met onze adviseurs of collega-lidbedrijven met verkoopen marketingervaring op de Colombiaanse markt. Verder ontvangt u 10% korting op onze services op
het gebied van internationalisering / exportbevordering.
U kunt een keer per jaar, gedurende een maand, een gratis banner publiceren op onze website.
Vermelding op onze website met uw logo en de directe link naar uw website.
U krijgt toegang tot zakelijke tarieven bij aangesloten hotels en kortingen bij enkele van onze
aangesloten bedrijven.

Met dit lidmaatschap kunt u leden voorstellen voor de Raad van Bestuur.

$ 3.600.000 / € 1.500 PER JAAR

Door lid te worden van ons

lidmaatschap geniet u van de volgende voordelen:

U krijgt toegang tot onze database met de belangrijkste contactpersonen voor uw bedrijf en/of we
ondersteunen u bij het bestendigen van de relaties met functionarissen van de bedrijven die bij Holland
House zijn aangesloten.
Wij ondersteunen u in het contacteren van hoge overheidsfunctionarissen en nationale en regionale
autoriteiten.
Directe toegang tot het laatste nieuws over de economische ontwikkelingen en kansen in Colombia
en Nederland. Publiceer tevens uw nieuwsberichten op onze website en sociale netwerken.
Vier personen van uw bedrijf hebben gratis toegang tot onze evenementen of krijgen korting in het
geval van een betaald evenement.
Ondersteuning bij de organisatie en promotie van uw evenement, in het geval u gebruik maakt van
onze faciliteiten.
U krijgt 20% korting op de huur van ons auditorium of vergaderzalen.
Indien gewenst kunt u gebruik maken van onze werkplekken en vergaderruimte, kosteloos gedurende
6 dagen per maand (onder voorbehoud van beschikbaarheid en met voorafgaande kennisgeving).
U krijgt 10% korting op de eerste maand huur op het exclusieve kantoor van het Holland House.
U kunt ons adres en centrale telefoonnummer gebruiken als uw zakelijke adres en telefoonnummer.
Mogelijkheid tot (kosteloos) periodiek sparren met onze adviseurs of collega-lidbedrijven met verkoopen marketingervaring op de Colombiaanse markt. Verder ontvangt u 15% korting op onze services op
het gebied van internationalisering / exportbevordering.
U kunt uw bedrijf promoten op de volgende manieren:
Vermelding op onze website met uw logo en de directe link naar uw website;
Gratis banner op onze website twee keer per jaar;
Vermelding (d.m.v. logo en reclame-uitingen) in al onze publicaties;
Promotie (d.m.v. logo en reclamemateriaal) tijdens onze evenementen.
U krijgt toegang tot zakelijke tarieven bij aangesloten hotels en kortingen bij enkele van onze
aangesloten bedrijven.

Met dit lidmaatschap kunt u automatisch een kandidatuur indienen voor de Raad van Bestuur.

$ 12.000.000 / € 5.000 PER JAAR

@hollandhousecolombia

@HollandHouseCol

Bogotá, D.C
Calle 90 N° 19-41 Ofc.801
Edificio Quantum.
(571) 7449566 (57) 3209507791
www.hollandhouse-colombia.com
Barranquilla
Carrera 51 No 76 – 199. Piso 2
Esquina calle 97
(575) 387 28 12
Medellín
Carrera 25A # 1 – 31. Oficina 1015.
Edificio Parque empresarial El Tesoro
(574) 419 0617
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