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NEDERLANDSE BASKETBALLERS VERBONDEN
MET BRITS KOELEND VERBAND
Medigros verkoopt sport en medische
artikelen aan fysiotherapeuten,
sportclubs, verzorgingstehuizen en
particulieren. Mede-eigenaar Dennis
van der Sluijs is continue op zoek
naar innovatieve producten voor de
verzorging van sporters en atleten. Via
Enterprise Europe Network (EEN) kwam
hij in contact met het Britse bedrijf
Physicool, leverancier van herbruikbare
koelbandages. Na enig contact over en
weer besloot Medigros importeur te
worden voor Physicool in Nederland.

van wat EEN kan doen voor een MKB bedrijf als Medigros.
Michelle stuurde ons een aantal profielen van Europese
aanbieders op het gebied van innovatieve sport- en
medische artikelen uit de EEN databank. Uit deze selectie
heb ik een drietal interessante leveranciers geselecteerd
en benaderd.

‘Medigros is een jong, innovatief en vernieuwend bedrijf.
Om dit te blijven is het belangrijk om ons assortiment
continue aan te vullen met nieuwe producten. Tijdens
de Zorgtotaalbeurs in Utrecht ontmoette ik Michelle
Lemmers, adviseur van EEN. Zij gaf ons een helder beeld

Een goede productintroductie kost tijd, daar kun je er
geen drie tegelijk van doen. Tijdens de Voetbalbeurs van
2013 introduceerden we Physicool op de Nederlandse
markt. Samen met Ian lieten we sportverzorgers zien
dat de herbruikbare koelbandage direct aangebracht

Dezelfde taal
Toen ik met Ian Jarvis van Physicool belde, merkte ik snel
dat we dezelfde taal spreken als we het hebben over
sportverzorging. Ian stuurde ons meteen een proefpakket
met de unieke Physicool koelbandages met een soort
van koelvloeistof. Na een test op collega’s heb ik de
koelbandages laten zien aan een aantal fysiotherapeuten
in onze klantenkring. Omdat zij enthousiast reageerden,
besloten we het product op te nemen in ons assortiment

Tijdwinst

Enterprise Europe Network
Als u wereldwijd zaken gaat doen, is er
een netwerk waar u niet omheen kunt:
Enterprise Europe Network (EEN).
Dit initiatief van de Europese Commissie is
erop gericht om mkb’ers te ondersteunen
bij internationale handel en innovatie.
EEN helpt ondernemers, onderzoeksinstituten, universiteiten, technologiecentra
en instellingen voor bedrijfs- en innovatieontwikkeling kosteloos met het vinden
van partners wereldwijd.
Ons netwerk bestaat uit meer dan 600
organisaties in ruim 50 landen. Wij werken
nationaal èn internationaal samen met
Kamers van Koophandel, overheidsagentschappen en instellingen voor bedrijfs-,
innovatieontwikkeling en kenniscentra.
Dankzij intensieve onderlinge contacten
kunnen wij via deze organisaties snel
partners en informatie voor u vinden.
Wat biedt Enterprise Europe Network?
-M
 arktinformatie voor handel & export
-Z
 akenpartners vinden voor
technologische samenwerking en
internationale handel
- Alle informatie over Europese wet- en
regelgeving
- Advies en hulp bij deelname aan Europese
projecten en financiering

kunnen worden, zonder voorkoeling. Nadat het in contact komt
met zuurstof en de huid, start het verkoelingsproces. De bandage
koelt en ontspant de spieren. Hierdoor verminderen zwelling
en pijn bij blessures en wordt de genezing bij verstuikingen en
bloeduitstortingen versneld.

Topteams
Aan het begin van het sportseizoen kregen we de eerste
herhalingsbestellingen binnen. We hebben Physicool nu ook
opgenomen in de sporttassen die we leveren aan een aantal
professionele voetbalteams zoals sc Heerenveen, PEC Zwolle
en basketbalteams Landstede en Donar. We zijn blij met deze
nieuwe aanvulling aan ons assortiment, die we dankzij EEN
hebben gevonden.’
www.medigros.nl
Meer info over Physicool: http://bit.ly/1IYS3Dn

Maak kennis met onze adviseur
‘In onze databank zoeken we gericht naar innovatieve
aanvullingen voor het assortiment van ondernemers’

Michelle Lemmers
Adviseur Matchmaking
Enterprise Europe Network
T: 088 602 16 47
E: Michelle.Lemmers@rvo.nl

Contact: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Twitter: @EENnl
Blog: http://eennl.wordpress.com

VINDEN & GEVONDEN WORDEN?
Kom naar Enterprise Europe Network!
Wilt u een product exporteren of uw innovatie vermarkten in het
buitenland? Zoekt u een distributeur, agent of toeleverancier?
Maak een profiel aan in de databank van Enterprise Europe
Network door contact op te nemen met een van onze adviseurs
via 088 602 42 10.

www.enterpriseeuropenetwork.nl

