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First Class Business Travels
organiseert van 13 t/m 20 oktober 2018
i.s.m. Capelle aan den IJssel
een handelsmissie naar

Jiashan & Shanghai

ECONOMISCHE PARTNERBAND CHINA
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft sinds 2017 een economische partnerband met de Chinese
stad Jiashan in de Provincie Zhejiang, een belangrijke regio bij Shanghai. De samenwerking focust o.a.
op handelsbevordering en samenwerking op het gebied van industriële automatisering, financiële
dienstverlening, de agrarische sector en toerisme, maar staat ook open voor andere sectoren. Er
hebben sinds 2017 een aantal wederzijdse bezoeken plaatsgevonden en Jiashan heeft inmiddels ook
een kantoor geopend in Capelle aan den IJssel.

HANDELSDELEGATIE NAAR JIASHAN EN SHANGHAI
De gemeente Capelle aan den IJssel zal van 13 t/m 20 oktober 2018 een bezoek brengen aan China.
Tijdens deze handelsmissie zal een bezoek gebracht worden aan Jiashan en Shanghai. De
handelsmissie naar China heeft tot doel de banden tussen de beide steden te bevorderen. Verder is
de missie erop gericht om ondernemers kennis te laten maken met de mogelijkheden die China, en
deze twee steden in het bijzonder, biedt. Het programma stelt u in staat om:












deel te nemen aan het Jiashan International Business Congres
een bezoek te brengen aan de EXPO fair
in contact te komen met Chinese overheden en counterparts (bedrijven, kennisinstellingen)
deel te nemen aan een seminar
meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de markten in Jiashan
de specifieke situatie in de bezochte regio’s (Shanghai, Zhejiang) beter te leren kennen
een bezoek te brengen aan bedrijven en het Sino-Dutch Park in Jiashan
een bezoek te brengen aan het Nederlandse Consulaat-generaal in Shanghai
een tailormade matchmaking programma te krijgen, gebaseerd op uw wensen
een training te krijgen op het gebied van Chinese (zaken)cultuur
uw netwerk uit te breiden

JIASHAN INTERNATIONAL BUSINESS CONGRESS (JIBC)
Elk jaar wordt in Jiashan in oktober het Jiashan International Business Congress gehouden, een groot
zakelijk evenement. Dit jaar zal het JIBC extra bijzonder zijn vanwege het feit dat het dit jaar 40 jaar
geleden is dat China de weg insloeg van “Opening and reform”, het 25 jaar geleden is dat Jiashan
aangewezen werd als economische en technologische zone en het het 1e officiële bezoek van
Capelle is na het aangaan van de economische partnerband.

SEMINAR
Om verschillende sectoren onder de aandacht te brengen wordt er in Jiashan tijdens de reis een
seminar georganiseerd waar een aantal sectoren zich presenteren aan uitgenodigde Chinese
counterparts. De sectoren die zich presenteren zijn: Innovatie, Watertechnologie, Logistiek,
Tuinbouw en Gezondheidszorg. Na de presentaties is het mogelijk om nader kennis te maken met de
genodigden.

SPECIAAL MATCHMAKING PROGRAMMA
Met elke deelnemer wordt een afspraak gemaakt om te inventariseren welke wensen er zijn
betreffende matchmaking. Op basis van deze gesprekken wordt in China gezocht naar de juiste
partners voor een gesprek. Dit kunnen gesprekken zijn met bedrijven, kennisinstellingen, lokale
overheden of lokale Kamers van Koophandel. Door de uitstekende contacten in Jiashan kan er een
op maat gemaakt matchmaking programma voor u worden samengesteld.

TRAINING
Alle delegatieleden krijgen vooraf een zakencultuurtraining ter voorbereiding op de interactie met
Chinezen. Door deze training krijgt u inzicht in de Chinese ‘mindset’ en de daarbij horende
gedragspatronen zodat u leert hoe te communiceren en te reageren. Er wordt tevens aandacht
gegeven aan Chinese onderhandelingstechnieken en hoe u uw bedrijf het beste kunt presenteren.
Als laatste komen etiquette, de ‘’do’s & dont’s’’ en uitdagingen in het huidige politieke klimaat aan
de orde.

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

PROGRAMMA
Hieronder vind u een verkort programma:
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Het programma wordt aangeboden inclusief:











Internationaal vliegtickets op basis van economy class;
Transfer van Capelle aan den IJssel naar Schiphol v.v.;
Transfers van vliegveld en hotel v.v.;
Transfers op locatie;
6 overnachtingen incl. ontbijt;
Mogelijke excursies;
Maaltijden excl. drankjes;
Nederlandstalige begeleiding;
Dag-tot-dag programma;
Fooien;

Richtprijs voor deze reis is € 2.900 euro excl. BTW, inclusief het matchmaking programma
(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.


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 Jiashan of China in
het algemeen? 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

De inschrijfdatum voor deelname aan de handelsreis sluit op 15 september. Na deze datum
kan de prijs in deze brochure niet worden gegarandeerd.
Na uw aanmelding voor de reis maken wij zo snel mogelijk een afspraak met u om uw
wensen voor de matchmaking in kaart te brengen.

