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HANDELSMISSIE 
 
De handelsmissie naar China is er op gericht om ondernemers kennis te laten maken met de 
mogelijkheden in Beijing en Shanghai te bieden hebben. Deze reis is vooral gericht op agricultuur. 

 
Beijing 
De hoofdstad Beijing is het centrum van de politieke macht die in heel China voelbaar is. 
Hier zullen we verschillende bezoeken brengen aan overheden, universiteiten, organisatie en 
bedrijven.  
 

Shanghai 
 

Shanghai is druk bezig de Financiele hoofdstad van Azie te worden ten kosten van Hong Kong. 
In en om Shanghai worden bezoeken gebracht aan overheden, bedrijven en universiteiten. 
 

Programma 
 

Het programma stelt u in staat om:  

 in contact te komen met Chinese overheden en counterparts  

 bezoek aan bedrijven en universiteiten  

 meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de markten in China 

 uw netwerk uit te breiden 
 

Met elke deelnemer wordt contact opgenomen om te inventariseren welke wensen er zijn 
betreffende doelstelling van de reis. Op basis van dit gesprek wordt gekeken of we voor de 
deelnemer een gepast programma kunnen maken.  
 

 

 
 

Het programma wordt aangeboden inclusief:  

 Internationaal vliegticket;              • Transfers tussen vliegveld en hotel; 

 overnachtingen incl. ontbijt in 5* hotel; • Diverse maaltijden;   

 Excursies;     • Engelstalige begeleiding;         

 Dag-tot-dag programma;     • Algemene bestemmingsinformatie;  

 Fooien;      • bedrijfsbezoeken; 

       

Kosten voor deze reis is € 4.380,00 excl. btw 
 

 

 

dag dag stad programma ochtend programma middag

vr 12-apr vlucht Amst. - Beijing 

za 13-apr Beijing Aankomst  in Beijing Leisure

zo 14-apr Beijing Programma Programma

ma 15-apr Beijing Bezoeken universiteit en bedrijven Bezoek bedrijven

di 16-apr Beijing Bezoek bedrijven Bezoek bedrijven en overheid

wo 17-apr Shanghai Vlucht naar Shanghai Leisure

do 18-apr Shanghai Bezoek bedrijven Bezoek organisatie en overheid

vr 19-apr Shanghai Bezoek bedrijven Bezoek overheid en farm

za 20-apr Transfer en  vlucht naar Amsterdam Aankomst Amsterdam



   

 

Subsidiemogelijkheden 
 

De reis zal aangemeld worden als een handelsmissie en aangemeld worden bij International 
ondernemen. Mocht dit geaccepteerd worden dan komen de deelnemers mogelijk in aanmerkinge 
voor onderstaande subsidie. 
 

 Missievoucher RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)  
  Bedrijven kunnen voor deze reis een missievoucher bij de RVO aanvragen waarmee kosten 
 tot maximaal € 1.500,00 kunnen worden vergoed. Voor meer informatie kunt u contact met 

 ons opnemen, of kijken op de website van de RVO,  
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib 

 

Visum aanvraag 
Wij verzorgen ook uw visumaanvraag voor de reis naar China.  

 

INFORMATIE BIJEENKOMST 
Er zal bijeenkomst georganiseerd worden waar de details van de reis worden toegelicht betreffende 
deze handelsmissie.  

 

Aanmelden 
 

Heeft u interesse in een uitbreiding en verdieping van uw kennis en netwerk in China? Wij nodigen u 
van harte uit om deel te nemen aan deze  handelsmissie naar China. Voor aanmelding of meer 
informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Gert Bakker   
First Class Business Travels  
T: 06-54213290 

  info@firstclassbusinesstravels.nl    
www.firstclassbusinesstravels.nl   
www.chinainbeeld.nl   
 

 

Wat wij kunnen verder kunnen verzorgen: 

 

Training  
Deelnemers aan de reis kunnen een dagdeel training "Zakencultuur" volgen. Deze training 

zal ingaan op praktische aspecten van het zakendoen in China zoals: inzicht in de Chinese 

mindset, Chinese onderhandelingstechnieken, Chinese gedragspatronen, casestudies, 
etiquette en do’s en don’ts, en de uitdagingen in het huidige politieke klimaat. 

Training wordt aangepast aan de deelnemers van de reis. 
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