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First Class Business Travels 
 

organiseert van 5 mei t/m 11 mei 2020 
 

i.s.m. de Gemeente Zoetermeer en Stichting Vrienden van Xiamen / 
Zoetermeer-Xiamen Friendship Association (ZXFA)  
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HANDELSMISSIE 
 

De handelsmissie naar Xiamen is er op gericht om ondernemers kennis te laten maken met de 
mogelijkheden die Xiamen en de provincie  Fujian te bieden hebben. 
 

Zoetermeer 
De gemeente Zoetermeer en de stad Xiamen in de provincie Fujian hebben sinds juli 2005 een  
vriendschappelijke relatie met elkaar. Doel van de relatie was om wederzijds uitwisselingen en 
samenwerking te bevorderen tussen bedrijven, instellingen, scholen en verenigingen op het gebied 
van economie, handel, kennis en technologie, onderwijs, cultuur en sport.  
 
In 2020 zal de zusterstadrelatie 15 jaar bestaan.  
 
Bij voldoende deelname zal er ook een gemeentelijke delegatie meegaan naar Xiamen onder leiding 
van de wethouder Economische Zaken van Zoetermeer.  
 
Ook zal er een “Zoetermeer/ Nederland -Xiamen”-paviljoen worden ingericht tijdens de 6th 
“China_Xiamen International Tourist & Leisure Expo” die van 8 t/m 10 mei 2020 in Xiamen 
plaatsvindt. Op dit paviljoen zullen bedrijven uit Nederland, in Xiamen gevestigde Nederlandse 
bedrijven zich kunnen presenteren. Daarbij zullen ook enkele bedrijven uit Xiamen worden 
betrokken die “vriend” zijn van de ZXFA of die relaties hebben met de Nederlandse markt.  
 
Vanwege (het jubileum van) de zusterstadrelatie zal de delegatie door de autoriteiten Xiamen en de 
organisatie van de Expo een “preferred status” krijgen. 
 
Voor de deelnemende bedrijven aan de handelsmissie wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij 
zij zich kunnen presenteren aan het bedrijfsleven in Fujian Province. 
 

Stichting “Vrienden van Xiamen 
De Stichting “Vrienden van Xiamen”, opererend onder de werknaam “Zoetermeer-Xiamen 
Friendship Association” (ZXFA) is een non-profit organisatie die enerzijds voorkomende uitvoerende 
werkzaamheden voor de gemeente Zoetermeer verricht en daarnaast ook tot doel heeft de kansen 
die in Xiamen worden gezien voor bedrijven en organisaties ook buiten Zoetermeer bredere 
bekendheid te geven. 
 

Xiamen 
 

Xiamen is een kuststad in de provincie Fujian, gelegen tussen Shanghai en HongKong, ter hoogte van 
Taiwan. De stad heeft thans ruim 5 miljoen inwoners. In 2020 zal Xiamen samen met 
buurgemeenten Zhangzhou en Quanzhou een aaneengesloten urbaan gebied van ca. 26.000 m2 
vormen: de “South Fujian Golden Triangle”. Hier zullen ca. 20 miljoen inwoners woonachtig zijn. 
 

Business 
Xiamen is als tweede stad van de provincie Fujian, met een speciale status als “sub-provinciale stad” 
in 1980 aangewezen als een Special Economic Zone (SEZ) van China en geniet tot nu toe nog steeds 
deze status. Dit heeft er voor gezorgd dat de welvaart van de Xiamen regio zeer snel is gegroeid, 
mede vanwege tal van buitenlandse investeringen. Internationale bedrijven als Dell, ABB, Philips, 
General Electric, Kodak, Panasonic, Toshiba, Honeywell, Maersk, Metro en Carrefour hebben in de 
loop der jaren een vestiging opgericht in Xiamen. Op economisch gebied richt Xiamen zich de laatste 
jaren met name op “high-tech industry, new materials, alternative energy en “high-end services”. 
 



   

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 Xiamen en de provincie Fujian 

• uw netwerk uit te breiden 
 

 

MATCHMAKING PROGRAMMA  
 

Met elke deelnemer wordt geïnventariseerd welke wensen er zijn betreffende matchmaking. Op 
basis hiervan wordt in China gezocht naar de juiste partners.  
Desgewenst kunnen er in samenwerking met Xiamen Foreign Affairs afzonderlijke bedrijfsbezoeken 
worden georganiseerd. 
 

 

TRAINING   
Deelnemers aan de handelsreis krijgen een 2 uur durende 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. 
 

 

DEELNEMERS BIJEENKOMST 
Er zal voor vertrek  van de reis een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle deelnemers.  

 

REIS (voorlopige planning) 

 

 

Het programma wordt aangeboden inclusief:  

• Internationaal vliegticket;              • Transfers; 

• overnachtingen incl. ontbijt in 4*/5* hotel; • Diverse maaltijden;   

• Mogelijke excursies;   • Nederlandstalige begeleiding;         

• Dag-tot-dag programma;     • Algemene bestemmingsinformatie;  

• Fooien;      • Matchmaking programma; 

• Training      • Transfer Zoetermeer-Schiphol v.v.;       
 

Richtprijs voor deze reis is € 3.950 euro excl. btw 
  

 

 

 

 

 

 

maand datum dag City morgen middag

5 Di 17:25 vlucht naar Xiamen (KLM)

6 Wo 10.45 aankomst Xiamen 

7 Do Xiamen Programma Xiamen Programma Xiamen

8 Vr Xiamen Programma Xiamen Programma Xiamen

9 Za Xiamen Programma Xiamen Programma Xiamen

10 Zo Xiamen Programma Xiamen Programma Xiamen

11 Ma A'dam 12:15 vertrek naar Amsterdam (KLM) 18:45 aankomst Amsterdam

mei



   

 

 Subsidiemogelijkheden 
 

Voor de reis kan gebruik gemaakt kunnen worden van de volgende subsidiemogelijkheid.  
 

• 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 
 

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: +31 (0) 654213290 

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

Hans Mayer    
Zoetermeer-Xiamen Friendship Association  
T: +31 (0) 6 83610964     info@vriendenvanxiamen.com 
 
Na de aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen  

 

Sluiting inschrijfdatum 
De inschrijfdatum voor deelname aan de handelsreis sluit hij op 31 maart, 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. 
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