
‘E-commerce en online marktbetreding in 中国: iets voor jou?’ 

Daphne Tuijn | Co-founder & CEO | WebshopinChina  
 
Daphne woont en werkt sinds twee jaar in Shanghai. Ze is hier hierheen 
verhuisd voor haar bedrijf WebshopinChina.com, dat ze 5 jaar geleden 
heeft opgericht met Angela Tabak. Met haar team van e-commerce- en 
dataspecialisten helpt ze westerse merken met hun online activiteiten op 
de Chinese markt. Hierbij kun je denken aan het online testen van 
concepten/producten tot het aan het opzetten van een daadwerkelijke 
winkel op Tmall, Jingdong of WeChat. 
 
Thijs van der Toorn | Co-founder & Managing Director | NextportChina B.V.  
 

Thijs is een van de mede-oprichters van NextportChina, een full-
service digitaal bureau gericht op de Chinese markt. In 2013 was het 
bedrijf de eerste in zijn soort in de Benelux. Nu 6 jaar later is 
NextportChina uitgegroeid tot hét bureau voor bedrijven die hun 
Chinese doelgroep willen bereiken. Thijs en zijn team van Chinese en 
Nederlandse professionals hebben inmiddels meer dan 200 Europese 
merken ondersteund bij het opbouwen van hun online aanwezigheid in 
China. Denk hierbij aan het promoten van brands op platforms als 
WeChat, Sina Weibo, Baidu, Douyin en Xiaohongshu, maar ook aan het 
ontwikkelen van customized WeChat Mini Programs.  
 
Victor Zheng | Associate | Kneppehout Korthals Advocaten 
 
Victor werkt sinds augustus 2015 als Associate bij de China Practice van 
Kneppelhout. Voordat hij het team van Kneppelhout & Korthals kwam 
versterken, werkte Victor zowel in Nederland als in China (Shanghai) in de 
advocatuur, en op de Afdeling Economische Zaken van het Nederlandse 
Consulaat-Generaal te Shanghai. Victor behaalde zijn bachelor in civiel 
recht en handels-recht in China en zijn master in International Business Law 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
 
Job Bezemer | Advocaat | Kneppelhout Korthals Advocaten 
 
Na zijn studie Bedrijfseconomie en Rechten aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam is Job gaan werken bij Robeco. Vervolgens heeft hij een aantal 
jaar gewerkt bij advocatenkantoor Houthoff Buruma. Binnen Kneppelhout 
& Korthals is hij werkzaam op de sectie ondernemingsrecht, waar hij zich 
bezighoudt met fusies en overnames en ondernemingsgeschillen.  
 

 
 
 

 
 

 
 
  

http://webshopinchina.com/
https://www.nextportchina.com/
https://www.kneppelhout.nl/
https://www.kneppelhout.nl/
https://www.kneppelhout.nl/

