
Export Manager 
Ga samen met andere exportmanagers de uitdaging aan om je eigen exportaanpak aan te scherpen. In 12 
modules diepen experts onderwerpen uit, zoals het bepalen van de grootte van de markt of de financiële 
haalbaarheid van je exportplan. Maar ook culturele en juridische aspecten. Een intensief traject, waarbij je, naast 
de kennisinvestering ook werkt aan een exportbeleidsplan. 

 Korting Sanec-leden 15% 

 7 dagen, inclusief individuele coaching 

 mogelijkheid om examen te doen (export management) 

 start november 2015 
 
Export van A t/m Z 
Leg samen met andere exportcollega's een goede basis voor uw export carrière. Ervaren exportmanagers 
nemen u mee in het exportproces van A t/m Z. In korte tijd raakt u zo bekend met de ins en outs van export aan 
de hand van sprekende praktijkcases.   

 Korting Sanec-leden 15% 

 4 dagen, mogelijkheid om examen te doen voor basiskennis export 

 verschillende startdata en plaatsen in 2015 
 
Export Verkoop Binnendienst 
Wil je verder groeien in het Export Binnendienstvak? Deze cursus helpt je je verder te ontwikkelen in het 
exportvak. Na het behalen van het officiële diploma Export Binnendienst, ben je in staat om exportprocessen 
binnen de eigen organisatie te optimaliseren en efficiënt aan te sturen. 

 Korting Sanec-leden 15% 

 5 dagen, mogelijkheid om examen te doen voor export binnendienst 

 verschillende startdata en plaatsen in 2015 (najaar start deze cursus op 29 sep in Rotterdam en 15 
oktober in Amersfoort 

 
Effectief selecteren en managen van exportpartners 
Herkent u dat ook, het gevoel dat er toch meer te halen valt uit een exportmarkt? Meer omzet, maar ook een 
efficiëntere marktbewerking en aansturing van zakenpartners in het buitenland? Onze trainers gaan graag 
hierover met u in gesprek. Zij doen dat met hun jarenlange praktijkervaring, theorie en een aantal praktische 
modellen en cases. 

 Korting Sanec-leden 20% 

 18 september 2015 in Nijkerk (echter meerdere startdata later in dit jaar) 

 1 dag 
 
Export Sales for young professionals 
Wil jij als young professional je profileren in export sales? Laat je dan inspireren en informeren tijdens de 
workshop export sales. 

 Korting Sanec-leden 20% 

 start 2 keer per jaar 

 1 dag 
 
Letter of Credit bij export 
Het L/C bij export geeft exporteurs een grote mate van zekerheid dat hij de order tijdig betaald krijgt. Maar vaak 
staat die zekerheid op het spel, doordat de documenten niet correct en tijdig overhandigd kunnen worden. 
Tijdens deze workshop krijgt u alle ins en outs, om efficiënter L/C's af te wikkelen. 

 Korting Sanec-leden 20% 

 verschillende startdata en plaatsen in 2015 

 1 dag 
 
Incoterms 
Breng in een middag uw kennis van Incoterms op peil door deel te nemen aan de intensieve workshops 
Incoterms. In een korte tijd heeft u meer duidelijkheid in de betekenissen van de Incoterms en hoe u deze zo 
effectief mogelijk kunt toepassen. 

 Korting Sanec-leden 20% 

 1 oktober 2015 in Leidschendam 

 meerdere startdata en plaatsen in 2015 

 1 middag 


