Câmara de Comércio Brasil-Holanda
(Bradutch) anuncia a abertura de seus 7
escritórios de representação no Brasil.
A Câmara de Comércio Brasil-Holanda, Bradutch, com sede em Amsterdã, abrirá seus primeiros escritórios de
representação no Brasil a partir de maio. Serão inaugurados sete escritórios em diferentes estados do país.
A Bradutch foi criada em 2015 com o objetivo de promover oportunidades de negócios entre empresas
brasileiras e holandesas (e vice-versa). Com uma equipe jovem e dinâmica, fugindo de um modelo tradicional
geralmente encontrado em uma câmara de comércio, a Câmara lançou no final de 2017 sua plataforma de
negócios durante o Brazilian Network Day, em Utrecht, com a presença de mais de 300 visitantes e o suporte da
Embaixada do Brasil na Holanda, a Agência Holandesa de Investimento (NFIA), o Rabobank, entre outros
parceiros.
A Bradutch oferece serviços como eventos, participação em feiras, rodadas de negócios, business matchmaking,
entre outros.
Adicionalmente, a Câmara possui uma plataforma de negócios que inclui a revista digital Bradutch Business
Magazine (disponível online ou no aplicativo da Bradutch para iOS e Android, em inglês e português), de
publicação trimestral; vlogs de negócios, com a publicação de vídeos voltados ao público empresarial no canal
da Bradutch no YouTube; além das publicações no portal da Bradutch. Dessa forma, empresas afiliadas à
Bradutch possuem a oportunidade de participar ativamente da plataforma de negócios, seja através da revista,
portal ou vlog, tendo a certeza de que estarão utilizando de um canal de comunicação voltado especificamente
a um público relevante ao seu negócio.
Identificando um maior potencial existente para as relações comerciais entre o Brasil e a Holanda, a Bradutch
agora se prepara para seu próximo passo, que consiste no estabelecimento de sete escritórios de representação
no Brasil com inauguração oficial no início de maio. Serão abertos escritórios em São Paulo, liderado por Raphael
Zaroni; Rio de Janeiro, liderado por Luciana Queiroz; Santa Catarina, liderado por Victor Albert Batista; Ceará,
liderado por Rômulo Alexandre Soares; Goiás, liderado por Fernanda Siqueira; Brasília, liderado por Joyce Dias;
e Tocantins, liderado por Alexandre de Castro. “A abertura dos escritórios no Brasil fará com que possamos
oferecer um escopo maior de apoio e suporte às atividades comerciais de nossos membros e parceiros”, declara
Pollyane dos Reis, Diretora Executiva da Bradutch.
A solenidade de abertura será realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), no dia
2 de maio das 18:30 ás 19:00 registro | das 19:00 às 21:00 evento.
Para maiores detalhes sobre a abertura dos escritórios, leia o artigo sobre o assunto na segunda edição da
Bradutch Business Magazine, disponível gratuitamente através do portal da Câmara. Em caso de dúvidas, entre
em contato via lucassobral@bradutch.com. ( Bradutch’s public relations department )

