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HANDELSMISSIE 
 

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

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 
 

 

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 4-6 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 2 uur durende training "Zakencultuur" 

aangeboden. Deze training zal ingaan op praktische aspecten van 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 op in voor vertrek  een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle deelnemers.  
 

 

 



   

REIS 

 
 

Het programma wordt aangeboden inclusief:  

• Internationaal vliegticket;   economy class • Transfers tussen vliegveld en hotel; 

• Binnenlandse vlucht economy class  • Transfer Leeuwarden-Schiphol v.v.;       

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

• Mogelijke excursies;   • Nederlandstalige begeleiding;         

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

• Fooien;      • Matchmaking programma; 

• Training        
 

Richtprijs voor deze reis is € 4.400 euro excl. btw 
  

 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: 06-54213290 

 info@firstclassbusinesstravels.nl    
www.firstclassbusinesstravels.nl   
   
 

Na de aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen  

 

Sluiting inschrijfdatum 
De inschrijfdatum voor deelname aan de handelsreis sluit hij op 10 januari, 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. 

maand datum dag City morgen middag

22 za Vlucht naar Beijing

23 Zo Harbin

24 Ma Harbin Programma Harbin Programma Harbin

25 Di Harbin Programma Harbin Programma Harbin

26 Wo Reisdag Vlucht naar Chengdu Aankomst Chengdu

27 Do Chengdu Programma Chengdu Programma Chengdu

28 Vr Chengdu Programma Chengdu Programma Chengdu

29 Za Chengdu Vlucht Amsterdam Aankomst Amsterdam

febr.

aankomst Beijing en aansluitend vlucht naar Harbin. Programma in Harbin

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib
http://www.firstclassbusinesstravels.nl/
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http://www.chinainbeeld.nl/

