Voor wie de Japanse markt verovert, ligt Azië open

Foodway Japan
Japan is de tweede grootste markt voor agro-foodproducten.
Nederland is de tweede grootste exporteur op dit gebied. Toch
komt slechts 3% van de totale Japanse import uit Nederland. Hoe
komt dit en is er wat aan te doen? Impressie van een als ‘moeilijk’
geziene markt.
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nu uit Japan komt of daarbuiten. Dit alles
maakt Japan de tweede netto-importeur van
agrofoodproducten. In 2009 importeerde
Japan volgens statistieken van de Japanse
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of halffabricaat verwerkt. Slechts 8,2% van
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directe consumptie.
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Zoals gezegd, de Japanse consument is
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uitgevoerd naar kansen voor het
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Tokyo, tel 0081 3 5776 5490, e-mail:

Carla Boonstra,

verse groente en fruit alsook biologische

tok-lnv@minbuza.nl

LNV-Raad Tokyo
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