Nederlandse agribusiness-experts over hun exportproduct

Exportise
Klimaat, energie en water. Dat zijn de terreinen
waarop Hoogendoorn Growth Management
actief is als innovatieve, vooruitstrevende
leverancier van tuinbouwautomatisering. Het
bedrijf is al ruim 40 jaar actief en levert praktische
oplossingen voor de problemen van de tuinders
wereldwijd. Sinds tien jaar wordt de export
structureel aangepakt. De omzet die in het
buitenland wordt behaald, groeit nog steeds.

Het product van Hoogendoorn ontwikkelt
zich continu en buitenlandse markten spelen
daarbij een steeds grotere rol. Export Director Martin Helmich: “We zijn inmiddels actief
in 60 landen, met oplossingen voor de teelt
in alle soorten kassen – plastic, polycarbo-
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