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UNIGLOBE Two Travel
organiseren van 22 t/m 27 November 2018
een handelsmissie naar

Abu Dhabi

HANDELSMISSIE
Wie kent nu echt de Verenigde Arabisch Emiraten.
We gaan in Abu Dhabi een programma samenstelling die een aantal Topsectoren zullen bevatten
maar ook openstaat voor andere sectoren.
Het zal zich vooral richten op de sectoren Groene energie, Water(technologie) en Toerisme. Maar
staat ook open voor alle andere sectoren.
De handelsmissie naar VAE heeft tot doel de banden tussen het bedrijfsleven te bevorderen en
inzicht te geven in de mogelijkheden. De missie er op gericht om ondernemers kennis te laten
maken met de mogelijkheden, die in het bijzonder, Abu Dhabi biedt.
Het programma stelt u in staat om:
•
•
•
•
•
•

in contact te komen met overheden en counterparts ( presentaties/seminar)
meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de mark in Abu Dhabi
een bezoek te brengen aan de Etihad & Masdar city
de specifieke situatie in de bezochte regio beter te leren kennen
een bezoek te brengen aan een sportief event
uw netwerk uit te breiden

Seminar in Abu Dhabi
Om verschillende sectoren onder de aandacht te brengen wordt tijdens de reis een seminar
georganiseerd waar een aantal organisaties zich presenteren. Na de presentaties is het mogelijk om
nader kennis te maken met de genodigden.

SPECIAAL PROGRAMMA
Als speciaal onderdeel gaan we een bezoek brengen aan de Formule 1 race.
U zult de race van dichtbij meemaken en hopelijk Max Verstappen zien winnen.

INFORMATIE BIJEENKOMST
Bij voldoende belangstelling wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd betreffende deze
handelsmissie. Graag aanmelden via info@firstclassbusinesstravels.nl.

PROGRAMMA (voorlopig)
Dag

Datum

Stad

morgens

Middag

Donderdag

22-nov

Vlucht Etihad 78 20.25

Vrijdag

23-nov Abu Dhabi

Pick up / ontbijt

Leasure

Zaterdag

24-nov Abu Dhabi

Lezing/Workshop

Bezoek

Zondag

25-nov Abu Dhabi

Programma

Sport event

Maandag

26-nov Abu Dhabi

Trainingscentrum Etihad

Bezoek Masdar City

Dinsdag

27-nov

Vlucht Etihad 77 09.25

aankomst 14.00

Het programma wordt aangeboden inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationaal vliegtickets;
Transfers tussen vliegveld en hotel;
4 overnachtingen incl. ontbijt in 4* of 5* hotel;
Lezing/Workshop;
Bezoek Etihad & Masdar City
Diverse maaltijden;
Nederlandstalige begeleiding;
Dag-tot-dag programma;
Algemene bestemmingsinformatie;

Richtprijs voor deze reis is € 4.000 euro excl. BTW, inclusief het Special Sport Event.
(Indien u speciale wensen heeft kan de reis geheel op maat voor u samengesteld worden)

Subsidiemogelijkheden
Voor de reis zijn diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar. Over het algemeen kunnen de
verschillende mogelijkheden niet gecombineerd worden.

•

Subsidieregeling Provincie Fryslân
De provincie Fryslân heeft voor Friese ondernemers een eigen subsidieregeling onder de
naam IBF Handelsmissies en Beurzen - Subsidieregeling. Meer informatie kunt u vinden op de
website:
www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/ibf-handelsmissies-en-beurzensubsidieregeling_463.html.

•

Subsidieregeling Provincie Drenthe
De provincie Drenthe heeft voor Drentse ondernemers een eigen subsidieregeling. Meer
informatie kunt u vinden op de website:
http://ikbendrentsondernemer.nl/ondernemen-in-het-buitenland/subsidieregelingenhandelsmissies-en-beurzen-provincie-drenthe

•

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

Aanmelden
Heeft u interesse in een uitbreiding en verdieping van uw kennis en netwerk in Abu Dhabi? Wij
nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze handelsmissie naar VAE. 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

De inschrijfdatum voor deelname aan de reis sluit hij op 1 September, na deze datum kan
deelname en prijs in deze brochure niet worden gegarandeerd.
Na de aanmelding voor de reis maken wij zo snel mogelijk een afspraak met u om uw
wensen in kaart te brengen.

