FIRST CLASS BUSINESS TRAVELS
EVENTS| INCENTIVE | BUSINESS TRAVELS | TRADE MISSIONS

First Class Business Travels
organiseert van 14 juni t/m 23 juni 2019
i.s.m. WTC & Globaly Cool
een handelsmissie naar

Chengdu
Sichuan Provence
en

Harbin
Heilongjiang Provence

HANDELSMISSIE
De handelsmissie naar China is er op gericht om ondernemers kennis te laten maken met de
mogelijkheden die Sichuan Province en Heilongjiang Province bieden.

Provincie Friesland
De Provincie Fryslân heeft sterke banden met de provincies Sichuan en Heilongjiang en zal bij
voldoende deelname uit het bedrijfsleven met een bestuurlijke delegatie deelnemen aan deze reis.

Chengdu
In juli vindt er een international Conference plaats in Chengdu. Voor de deelnemende bedrijven
wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij zij zich kunnen presenteren aan het bedrijfsleven in
Sichuan Province.
Het programma stelt u in staat om:
 in contact te komen met Chinese overheden en counterparts
 deelname aan seminars en netwerk /matchmaking bijeenkomst
 meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de markten in Sichuan
 uw netwerk uit te breiden

Harbin
Deze provincie heeft grote ambities op het gebied van zuivel. Een groot gedeelte van het
grondgebied is goed grasland en boerderijen met tienduizenden koeien is geen uitzondering.
Het programma stelt u in staat om:
 in contact te komen met Chinese overheden en counterparts
 deelname aan seminars en netwerk/matchmaking bijeenkomst
 meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de markten in Heilongjiang
 uw netwerk uit te breiden

Provincie Friesland
De Provincie Fryslân heeft banden met de provincies Sichuan en bij voldoende deelname uit het
bedrijfsleven met een bestuurlijke delegatie deelnemen aan deze reis.

SEMINAR
Om verschillende sectoren onder de aandacht te brengen wordt er in tijdens de reis een seminar
georganiseerd waar een aantal sectoren zich presenteren aan uitgenodigde Chinese counterparts.
De sectoren die zich presenteren zijn: Zuivel, Agri, Innovatie, Watertechnologie, Kennisinstellingen
en paarden sector.

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 waarbij er 6-8 gespreken in China voor u organiseren. Door de uitstekende contacten in
China kan er een op maat gemaakt matchmaking programma voor u worden samengesteld.

TRAINING
Deelnemers aan de handelsreis krijgen een dagdeel training "Zakencultuur" aangeboden.
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.

INFORMATIE BIJEENKOMST
Er zal op in begin 2019 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd betreffende deze handelsmissie.
U kunt u aanmelden via info@firstclassbusinesstravels.nl
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Het programma wordt aangeboden inclusief:







Internationaal vliegticket;
overnachtingen incl. ontbijt in 5* hotel;
Mogelijke excursies;
Dag-tot-dag programma;
Fooien;
Training

•
•
•
•
•
•

Transfers tussen vliegveld en hotel;
Diverse maaltijden;
Nederlandstalige begeleiding;
Algemene bestemmingsinformatie;
Matchmaking programma;
Transfer Leeuwarden-Schiphol v.v.;

Richtprijs voor deze reis is € 4.400 euro excl. btw

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: https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/handelsmissiebeursdeelname-2018-2019_463.html



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

Aanmelden
Heeft u interesse in een uitbreiding en verdieping van uw kennis en netwerk in Chengdu en in
Harbin ? 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

Na de aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen om met u de diverse
onderdelen van de reis met u door te nemen.

Sluiting inschrijfdatum
De inschrijfdatum voor deelname aan de handelsreis sluit hij op 30 April, na deze datum kan
deelname en prijs in deze brochure niet worden gegarandeerd.

Visum aanvraag
Wij verzorgen ook uw visumaanvraag voor de reis naar China. Deze kosten zijn niet opgenomen in
de reissom.

Reis
Indien u speciale wensen heeft kan de reis geheel op maat voor u samengesteld worden.

