Multisectorale oriëntatiemissie – Japan
januari 2020
Volop export kansen vanwege nieuw handelsverdrag!
Deze handelsmissie speelt hierop in.
Kansen in Japan
Japan is de derde economie in de wereld met een bevolking van 127 miljoen inwoners. De handel
tussen Europa en Japan heeft een enorme boost gekregen door het afgesloten handelsverdrag in
2018. Het handelsverdrag kan leiden tot € 96 miljard extra handel tussen de EU en Japan. Het draagt
bij aan:
1) Lagere importtarieven voor een breed scala aan producten, waardoor de Nederlandse
producten meer concurrerend zijn. Dit maakt het makkelijker producten in Japan te
verkopen.
2) Verminderde regels en voorschriften voor Nederlandse producten. Met het handelsverdrag
gelden dezelfde regels en voorschriften voor bedrijven uit Nederland en Japan.
De oriënterende reis naar Japan heeft als doel de door het handelsverdrag geboden export
mogelijkheden meer inzichtelijk te maken en te benutten.

Programma (5/6 dagen)
-

Dag 1:
Dag 2:

-

Dag 3 & 4:
Dag 5:
Dag 6:

Aankomst in Tokyo
Kick of seminar + meeting overheden & sector organisaties; individuele
gesprekken, receptie (i.s.m. Ambassade)
Bedrijfsbezoeken & bezoeken distributeurs, visit Imperial Palace
Bedrijfsbezoeken + store checks
Retourvlucht of individuele opvolging

Betrokken partijen
Voor de organisatie met deze handelsmissie werken we samen met
de Nederlandse ambassade in Japan en lokale partners. Deze
hebben kennis over de verschillende sectoren en kunnen bijgevolg
uitleggen waar de kansen liggen in die sectoren.

Waarom meedoen aan
deze oriëntatiemissie?
-

-

Praktisch
Deelname aan de missie kost € 2.450,- per bedrijf, excl. BTW.
Wat kunt u verwachten?
✓ Interessante bezoeken en presentaties in de verschillende
sectoren
✓ Individuele gesprekken, gebaseerd op een intake
✓ Begeleiding in de voorbereiding en tijdens de missie
✓ Kosten zijn excl. reis en verblijf, lokaal transport en tolken
(deze worden totaal geschat op ca. 1.950 euro)

-

Je komt in contact met
mogelijke partners en
afnemers, gebaseerd op
jouw profiel
Je hebt gesprekken met
relevante lokale partijen
en overheden
Je doet kennis op over
deze groeiende markt
Je wisselt ervaringen uit
met de andere
deelnemers

Voor deze handelsmissie is het onder voorwaarden mogelijk een missievoucher ter waarde van 50%
van de deelnemerskosten (met een maximum van € 1.500,-) te gebruiken die verstrekt wordt door
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Neem voor meer informatie over de missievouchers
contact met ons op.

Contact en vragen
Voor aanmelding en vragen kunt u contact opnemen met Steven Smit of telefonisch via 033-433 0131.
Voor aanmelding voor de missie klik hier.
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