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Zo verdient u uw
lidmaatschap snel
terug!

U verdient uw NKT
NVKT in beweging
Onze vereniging is in beweging en zo zijn we het nieuwe jaar
begonnen met een nieuwe frisse website. En ook in 2015 gaat de
NVKT verschillende bijeenkomsten voor u organiseren, deels
samen met het VNT.
Het nieuwe jaar is begonnen en ik heb de eerste twee beurzen
(Interieur textiel) alweer gehad. Het broze consumenten herstel
dat in 2014 voelbaar was lijkt met kleine stapjes ook in mijn
interieur-sector voort te zetten. Maar dit herstel wordt wel sterk
beïnvloed door de wereld om ons heen en die wereld is hevig in
beweging.
Ik denk dan aan het onwaarschijnlijke drama in Parijs en recent
in België. Of een Turkse president die de nieuwe keizer wil
worden en vrijheid van meningsuiting een ballast lijkt te vinden
en waar veel van onze leveranciers dagelijks mee moeten leven.
Nu ook maatschappelijke onrust in Duitsland, Denemarken.
Dus ook al is het herstel er in hoeverre zal dat dit jaar houdbaar
blijken te zijn?
Ik wens u en uw familie een gezond 2015, dat is het enige dat
telt.
Visscoorzitter NVKT
paul@visscheragenturen.nl

lidmaatschap snel terug! Want
als lid van de NVKT profiteert u
van zeer aantrekkelijke
kortingen!Voor onze leden
sluiten we collectieve contracten
af waar u als individuele
ondernemer flink van
kunt profiteren. Deze
verschillende
kortingsregelingen leveren u
financieel voordeel op (de
kortingen lopenuiteen van 5 tot
50%) en u verdient uw
contributie zo weer terug.
Lees verder

Agenda

Foto's NVKT
Kerstbijeenkomst

Hier vind u een overzicht van
bijeenkomsten en evenementen
die voor u als handelsagent,
importeur en/of distributeur
interessant kunnen zijn. Deze
worden zowel door de NVKT als
door andere organisaties
georganiseerd.
Lees verder

De NVKT organiseerde op 18 december 2014 samen met
de Letse investeringen en ontwikkelingen agentschap: LIAA een
kerstbijeenkomst in de Fashion Dôme in Almere.

Lid worden van de
NVKT?

Het thema van deze bijeenkomst was:
De Modeblogger
Klik hier voor foto's.

Nieuwe website NVKT

Veel ondernemers ervaren de
voordelen van de
belangenbehartiging door de
NVKT. Ook profiteren zij van de
goede adviezen en de
aantrekkelijke financiële voordelen
die het lidmaatschap hen biedt.

De website van de NVKT is volledig vernieuwd.

Lid worden? Klik hier voor meer

We waren toe aan iets nieuws en we zijn erg blij met het

informatie over het NVKT

resultaat!

lidmaatschap.

Met deze nieuwe site hebben we meer mogelijkheden om te
laten zien wie we als brancheorganisatie zijn, wat we doen en
wat we voor u kunnen betekenen.
Regelmatig kunt u een update vinden zoals een nieuwsbericht,
adviezen of informatie over nieuwe bijeenkomsten.

Ook technisch is er heel wat veranderd: zo kunt onze site nu
ook bekijken op de Ipad en mobiele telefoon.

Bent u de
Wat denkt u?
We horen graag wat u van de nieuwe NVKT website denkt.

internationale agent

Stuur uw mening naar info@nvkt.nl

van het jaar?

Bent u dé internationale agent
van het jaar? Doe dan mee aan
de IUCAB – George Hayward
Award!
Lees verder

