Handelsmissie China
Shanghai & Xiamen 10-16 juni
Denkt u aan uitbreiding naar de Chinese regio? Neem dan deel aan de
handelsmissie naar China. De Nederlandse Export Combinatie en FAREA
organiseren in juni 2019 deze reis naar China waarbij de wereldsteden
Shanghai en Xiamen worden bezocht. De missie zal een focus hebben op
de sector food & food ingredients. Deze reis geeft Nederlandse bedrijven
de kans hun netwerk in China op te bouwen of uit te breiden. Tijdens deze
missie kunt u zelf de kansen op de Chinese markt verkennen, individuele
gesprekken voeren met potentiële klanten en een op een in contact
komen met beslissingsmakers.

Shanghai & Xiamen China
10-16 juni

FOOD
De Chinese voedselindustrie toont veel potentie dankzij diverse factoren. Door meerdere voedselschandalen is
er een hoge vraag naar buitenlandse producten. De vraag naar geїmporteerde voedingsmiddelen stijgt
jaarlijks met 15 %, wat China in 2018 de grootste markt voor geїmporteerde voedselproducten maakt. De
Chinese consument toont steeds meer interesse voor biologische producten, voedingssupplementen en
huisdiervoeding.

PROGRAMMA
Voorafgaand aan deze missie zal een kick-off meeting plaatsvinden waar het
volledige programma bekend zal worden gemaakt. Tijdens de missie zal
matchmaking met potentiele businesspartners plaatsvinden, opgezet aan de
hand van uw intake. Daarnaast zal het programma bestaan uit
bedrijfsbezoeken in de sector, storechecks, individuele afspraken, een
netwerkreceptie en een seminar.
Hiernaast een schets van het conceptprogramma, het definitieve programma
zal volgen na aanmelding.

KOSTEN
De kosten voor deze reis bedragen €2950,- per bedrijf exclusief reis- en
verblijfskosten en exclusief BTW. Inbegrepen bij de prijs zijn de kick-off meeting,
individuele intake, reisvoorstel, begeleiding op locatie, deelname aan het
seminar, de netwerkreceptie, minimaal 3 matchmaking afspraken en minimaal
2 bedrijfsbezoeken. Excl. zijn reis- en verblijf- en tolkkosten, e.d. Zie de
algemene voorwaarden. Voor deze matchmakingreis is het wellicht mogelijk
een missievoucher ter waarde van max. €1.500,- te gebruiken die verstrekt
wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Neem voor meer
informatie over de missievouchers contact met ons op.

10 juni
Reisdag Amsterdam - Shanghai
11 juni
Kick-off, bedrijfsbezoeken en store
checks Shanghai
12 juni
Individuele matchmaking en
netwerkreceptie
13 juni
Individuele afspraken in Shanghai
14 juni
Seminar en vertrek naar Xiamen
15 juni
Bedrijfsbezoeken & storechecks
Xiamen
16 juni
Individuele afspraken en evaluatie
Xiamen
17 juni
Reisdag Xiamen - Amsterdam

DEELNEMEN
Het maximale aantal deelnemers is 15, waarbij deelname geldt op volgorde van inschrijving. Wilt u deelnemen
aan deze handelsmissie of heeft u verdere vragen? Neem dan contact op met Joost van Dam of telefonisch
via 033 433 0131. Aanmelden is mogelijk tot 1 april 2019.
Deze missie wordt georganiseerd door NEC en FAREA (lokale Nederlands-Chinese consultancy - www.farea.be).
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