. Merken.

Gemaakt in Moskou
Sinds 2016 heeft de Moskouse overheid een project gelanceerd dat de bedrijven van
de hoofdstad helpt om deel te nemen aan verschillende tentoonstellingen op een
collectieve stand onder het gemeenschappelijke merk "Made in Moscow".
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Gemaakt in Moskou

Gemaakt in
Moskou
Sinds 2016 heeft de Moskouse overheid een project
gelanceerd dat de bedrijven van de hoofdstad helpt
om deel te nemen aan verschillende
tentoonstellingen op een collectieve stand onder
het gemeenschappelijke merk "Made in Moscow".
Het stadsbestuur dekt niet alleen alle kosten voor deelname aan
zowel Russische als buitenlandse evenementen, maar organiseert ook
zakelijke bijeenkomsten in MatchMaking-formaat met inkopers,
investeerders en internationale bedrijven voor de verdere lancering
van producten op buitenlandse markten.

Foto: Officiële site van de burgemeester van Moskou

Ondersteuningsprogramma
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Het programma ter ondersteuning van fabrikanten
wordt uitgevoerd door het Moscow Export Center
(MEC), een ondergeschikte instelling van het
Department of Entrepreneurship and Innovation
Development van Moskou.
Elk Moskouse productiebedrijf kan deelnemen aan het "Made in
Moscow" programma. Hiervoor hoeft alleen de relevante vragenlijst
op de MEC-website te worden ingevuld. Tot nu toe hebben meer dan
600 Moskouse bedrijven aan het project deelgenomen en hun
producten op 30 internationale beurzen gepresenteerd.

Tot op heden is er meer dan

600

van Moskou
bedrijven

die hun producten hebben gepresenteerd op 30 internationale beurzen

Made in Moscow" project gestart in 2016Moskou autoriteiten dekken
100% van de deelnamekosten Meer dan 600 bedrijven namen deel aan
het project Meer dan 600 bedrijven organiseerden collectieve stands
op 30 internationale beurzen, waarbij ongeveer 11 duizend zakelijke
bijeenkomsten werden gehouden.
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Het Made in Russia project is een digitaal handels- en mediaplatform. Het omvat het Made in Russia business information agency in 12
talen, evenals een digitaal handelshuis dat goederen en diensten in het buitenland verkoopt en promoot. De op het platform
geregistreerde bedrijven krijgen het recht om het Made in Russia projectlogo te gebruiken, toegang tot het loyaliteitsprogramma,
diensten en faciliteiten.

Merk pagina

https://monolith.madeinrussia.ru/nl/catalog/3374

pr@madeinrussia.ru

