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u Durf ervoor gaan. Met
de nodige nuchterheid
en gezond verstand, en
uw ondernemerstalent
zal het vast lukken.'1 
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Want net als OHL Express heeft ook UNIZO 
lnternationaal heel wat - complementaire -
expertise in huis, waarop u als exporteur 
beroep kan doen. De experts helpen u met 
praktische tips en info. Ze verwijzen u waar 
nodig ook door naar andere instanties die u 
verder kunnen ondersteunen en begeleiden. 
Daarnaast organiseren ze workshops en 
infosessies, meer dan eens gefocust op spe
cifieke exportlanden. U bent ook welkom op 
de economische missies, waarbij u potenti
ele exportlanden ter plaatse kan verkennen 
en misschien met een aantal interessante 
contacten ... of contracten naar huis gaat. 
Maar ook voor specifieke info en advies is 
UNIZO lnternationaal eenaanspreekpunt. 
Ontdek wat ze allemaal voor u kunnen doen 
op www.unizo.be/internationaal 

Klaar om u als (kandidaat-)exporteur te laten 
inspireren1 Duik dan meteen in de onderne
mersverhalen in dit inspiratieboekje. 

DANNY VAN HIMSTE 
MANAGING DIRECTOR OHL EXPRESS 
BELUX 

DANNY VAN ASSCHE
VNIZO-GEDELEGEERD BESTVVRDER 
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Danny Van Assche





POCO LOCO 
Tex-Mex voeding 
Snack Food Poco Loco 

DE SCHOUWER 
Griet De Schouwer, 
verse groenten voor het 
Verre Oosten en Amerika 

Dit inspiratieboek is een initiatief van DHL Express en UNIZO lnternationaal 
Redactie Herman Van Waes, Layout Wits-Peeters 
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GRENZELOOS CREATIEVE THEO EYEWEAR, DESIGNED IN ANTWERP 13 

andere kant van de wereld via track & trace 
uitstekend volgen waar wat zich wanneer 
bevindt Naargelang de timing kies je voor 
de snelle levering of de prijsbewuste, tragere 
oplossing. Een voile container brillen de zee 
opsturen zit er helaas nog niet in (lacht). 
Onze import gebeurt soms wel over zee, 
maar dan gaat het vooral om etuis, verpakkin
gen en publicitair materiaal dat we naar hier 
laten komen. Dat neemt vaak meer ruimte in 
beslag dan onze brillen zelf. Een extra voor-

Tip 
Full visibility over waar uw 
goederen zich bevinden, 
zorgt ervoor dat uw klan
ten nooit verrast warden 
door uw logistieke partner. 
Uw expresszending ont
vangt tijdens haar reis van 
vertrek tot bestemming 
meer dan 42 scans, 

_ ... 
OPHALING 

Onzekoerierkomtde 
zending afhalen en 
brengtdeze naarhet 
DHLServiceCenter. 

"'We willen als 
1creatief lab' 
steeds vooruit 
kijken, niet 
achteruit: 
telkens blijven 
verrassen, 
mensen 
goesting doen 
krijgen in een 
nieuwe bril.'1 

deel van onze 
samenwerking 
met DHL is dat 
we hun magazijn 
in de haven hier 
vlakbij kunnen 
gebruiken om 
dat materiaal  
tijdelijk op te 
slaan tot we het 
nodig hebben. 
Ook voor logis
tieke partners 
geldt hoe meer 

je met dezelfde werkt, hoe gunstiger je 
tarief kan zijn. Je hebt er a Ile belang bij een 
langdurige relatie uit te bouwen want op 
langere termijn is goedkoop meestal duur
koop. Het kan hooguit gebeuren dat een 
vertrouwde koerier in een bepaald land meer 
problemen heeft en je uitzonderlijk met een 
andere werkt, maar hou het zoveel mogelijk 
bij dezelfde. Onze opticiens willen verrast 
warden door onze brillen, liefst niet door 
onze logistieke keten ... " 

LEVERING OP 
EINOBESTEMMING 

TRANSFER 
NAAR HUB

De zending wordt 
gesorteerd en over 
gebracht naar de
OHL HUB. 

VERWERKT IN DE HUB 
De zending komt toe fn de HUB en wordt gesorteerd, k!aar voor 
de volgende stap. De informatie nodig voor de inklaring van de 
douane wordt elektronlsch doorgestuurd naar de destlnatle. 
Op die manier vermijden we vertragingen wanneer de zending 
fyslek arrlveert op bestemming. 

REIS IN DE LUCHT 
De zending vliegt naar 1 
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van OHL in Leipzig. Daar 
vertrektzemeteen nieu
we vlucht voorhetlaatste 
stuk van de trip. 1 

die ervoor zorgen dat u 
voortdurend op de hoogte 
kan warden gesteld waar 
de zending zich bevindt 

De zending wordt geteverd 
op zijn eindbestemming door 
een OHL koerler. De ontvanger 

lRANSFER NAAR 
HET SERVICE CENTER 
De zending wordt ge
sorteerd en overge
bracht naar het DHL
Service Center. 

1 DOUANE INKLARING 
De zendlng wordt !nge
klaard door de douane. 

in realtime. Uzelf en uw 
klant, zo zijn er zelden 
verrassingen. 
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, tekent het afleverbewljs. 
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Op www.dhlexpress.be kan u uw zendingen opvolgen 24/24 7/7 
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BEADEMINGSTOESTELLEN ANESTHESIE MEDEC 11 

teem hebben wij ook op ons toestel, maar we niet alleen meer op de grote gezond-
van een ander merk', en dat blijkt dat een van heidsbeurzen, maar ook op congressen voor 
onze toestellen ... maar ze kennen enkel het anesthesisten. We gaan naar Hongkong met 
type, niet onze bedrijfsnaam. Daar is dus nog een eigen stand en de FIT zal dat helpen 
werk aan de winkel. Op onze nieuwe toe- promoten. Een gezond chauvinisme is niet 
stellen Caelus staat Medec nu ook in grote genoeg, ze moeten je ook allemaal kennen." 
letters. Voor die naambekendheid mikken 

Let wel transittijd wordt beinvloed door 
• Afmetingen, gewicht en hoeveelheid
• Waarde van uw goederen 
• Lokale feestdagen
• Douaneformaliteiten

Als u deze gegevens gedetailleerd invult 
op de website, krijgt u de geschatte tijd 

Tip 
Als snelheid ertoe doet .. gebruikt Medec 
DHL Express. Zo ziJn documenten 2 werk- 
dagen later ter plaatse in Teheran, Iran. Zo 
bewijzen we ter plaatse, met 3 kantoren en 
11 service Points, dat nabijheid voor elke 
klant waar ook ter wereld geen leeg beg rip 
voor ons is. Wilt u voor uw bestemming 
nagaan wat de transittijd voor goederen of 
documenten is van aankomst voor uw goederen of 

documenten. 
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TEX-MEX VOEDING VAN POCO LOCO 3C! 

aan de specifieke vraag van klanten: de ene zee vanuit Zeebrugge of Antwerpen naar de 
Franse winkelketen wil het bijvoorbeeld hier andere kant van de wereld. We hadden tot 
komen afhalen, de andere vindt het efficien- voor kort een systeem waarbij telkens een 
ter dat we onze goederen in een magazijn in en dezelfde persoon zowel de bestellingen 
FrankriJk stockeren en ook beheren, en dat als het transport regelde, volgens de tarie-
zij daar komen halen wat ze nodig hebben. ven die de transporteur aanbood. Maar als 

n Vroeger betekende een 
huismerk maken gewoon 
kopieren en goedkoop 
verkopen. Vandaag moet de 
kwaliteit van een huismerk 
die van het A-merk 
evenaren of overtreffen.'' 

Afhankelijk van schaalgrootte en specialisatie 
in een bepaald land kiezen we voor diverse 
transporteurs. Oaar hebben we een interes
sante besparingsoefening kunnen doen in 
onze Europese vrachten. Want transport per 
vrachtwagen naar het zuiden van Europa kan 
een stuk duurder zijn dan een container over 

Tip 
Onze meest succesvolle exporterende 
KMO klanten stelden zichzelf voor 
ze een nieuwe markt betraden, 
volgende vragen 

Is het product relevant voor de doelmarkt 
en is de markt bereid om er meer voor 
te betalen dan in de thuismarkt7 Kan u 
het aan de lagere kost aanbieden dan de 
concurrentie op de markt7 
> Zo leest u ook dat Poco Loco in verre

export zich focust op landen waar de
TexMex nog niet zo sterk is ontwikkeld.

iedereen zijn eigen regio bedient komt dat 
alles samen duurder uit dan bijvoorbeeld een 
truck die toch naar Frankrijk moet ook over 
Zwitserland te sturen. Met de hulp van een 
Flanders Logistics Consulent een nieuwe 
dienst van de Vlaamse overheid, hebben we 
die circuits herbekeken. Oat heeft geleid tot 
de oprichting van een aparte transportaf
deling, waardoor we nu heel wat kunnen 
besparen. Op basis van een betere planning 
en coordinatie kunnen we nu beter bunde
len en opdrachten onderhandelen: als je een 
transporteur heel veel vrachten kan beloven, 
zal zijn tarief uiteraard anders liggen. Uit
eindelijk mag Je nog zo'n kostenefficiente 
productie hebben, Je wordt afgerekend aan 
de laagste prijs ter bestemming bij de klant." 

> Zo past Poco Loco de smaak aan in
het productie-apparaat afhankeliJk
van de bestemming, Paprika voor
Nederland en Belgie, Spicy voor UK,
maar dit vergde geen doorgedreven
productie-aanpassingen.

Laat uw supply chain onder de loupe 
nemen, en bekiJk hoe u door uw volu
mes te centraliseren bij 1 leverancier, uw 
koopkracht kan vergroten. Zo biedt OHL 

Kan u snel de markt ontwikkelen zonder 
noodzakelijke investeringen die uw toe-
gevoegde waarde vernietigen7 

u oplossingen voor Express transport, 
baanvracht, zeevracht, luchtvracht en 
warehousing. Elke divisie heeft zijn eigen 
specialisatie en is perfect afgestemd om 
uw volledige supply chain te ondersteu- 
nen. . .  
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Getuigenis van Karel De Wolf
“Je leert tijdens de opleiding, onder meer, hoe je naar de consument in het nieuw te veroveren 
land moet kijken. Mijn eindwerk was een exportplan voor Japan, waarmee ik meteen in de praktijk 
aan de slag kon. Ik koester de syllabi bij de opleiding als naslag werken waar ik nog geregeld kan 
naar teruggrijpen” Karel De Wolf - Exportverantwoordelijke Ganda Ham (producent van vleeswaren)






