
De Indiase overheid heeft de ambitieuze doelstelling geformuleerd om de voedselproductie in 5 jaar te verdubbelen. 

Dit vereist gerichte inzet van kennis, technologie en uitgangsmaterialen, maar bovenal verbetering van de bestaande 

processen. Sinds 2010 bundelen Nederlandse agro-food bedrijven hun krachten in het consortium FoodTechHolland  

www.foodtechholland.com (FTH).

FoodTechHolland is een publiek-private samenwerking bestaande uit 17+ toonaangevende bedrijven uit de Nederlandse 

agro-food sector. Zij werken nauw samen in het betreden van de Indiase markt, ondersteund door de Nederlandse overheid en 

Larive International. De samenwerking is opgezet om volledige ketens te kunnen bedienen in de sectoren: bakkerij, groente & 

fruit, koeling & logistiek en dierlijke eiwitten (vis & vlees). Door wederzijdse aanvulling van expertise worden totaaloplossingen 

geboden in India. FoodTechHolland wordt actief ondersteund door de Nederlandse overheid (RVO) middels het Partners for 

International Business (PIB) programma. 

Het samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van concrete agro-food projecten in 

India en middels het PIB programma wordt er financieel bijgedragen aan: 

FoodTechHolland is geïnitieerd door Larive International  

www.larive.com met als doel het Nederlandse bedrijfsleven een 

vooraanstaande positie te verschaffen op het gebied van ketenintegratie 

in de food sector in India. Larive, die tevens zitting neemt in de 

DutchTradeBoard India, neemt hierin het voortouw en coördineert en 

faciliteert business development (o.a. haalbaarheidsstudies, pilot projects 

etc.) vanuit zowel Nederland als India.

Deelname aan FTH bedraagt EUR 5.000 (excl. BTW) per jaar.

1. Handelsmissies i.c.m. beursbezoek en matchmaking

•	 ~2/3 uitgaande missies en beursbezoeken (incl. stand en design) per jaar. Dit jaar o.a. 

AgriTech India (21-23 augustus 2015).

2. Thema event(s) in India

3. Lokale vertegenwoordiging in India

•	 Support van Larive partners in India

•	 Nauwe samenwerking met de Agricultural department  op de Nederlandse ambassade

•	 Updates vanuit India (o.a. Centers of Excellence). 

4. Holland Branding

•	 Artikelen in vakbladen , flyers, brochures, booklet, website etc. 

•	 Uitnodiging van Indiase vakjournalisten naar NL

Business development in India? Sluit nu aan bij FoodTechHolland

Wilt u uw marktpositie in India versterken door 
deelname aan het FoodTechHolland consortium: 
neem dan contact op met Davinia Lamme via 030-
6933221 of davinia.lamme@larive.com.

Larive International BV
Villa Sparrenheuvel
Sparrenheuvel 2
P.O.Box 870
3700 AW Zeist
The Netherlands

Website: www.larive.com
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