
Het vijfjarenplan (2016-2020) van de Chinese overheid zet naast jobcreatie, infrastructuurwerken, de uit-
bouw van de nieuwe zijderoutes en het verminderen van overtollige productiecapaciteit resoluut in op 
innovatie. Een sterk plan waarmee China zijn toekomst als voorbeeldeconomie bekrachtigt. China zet 
in op 5 speerpuntindustrieën: informatietechnologie, hoogwaardige productie, biotech, koolstofarme en 
digitale innovatie. 

En er is meer! De Chinese markt is erg gunstig voor bedrijven. Naast de grootte van de afzetmarkt, huist ze 
415 miljoen geschoolde millennials die geïnteresseerd zijn in milieu, technologie en gezondheid, gebeurt 
40% van de aankopen online en zijn meer dan 1,2 miljard van de Chinezen mobiele gebruikers. Zonder 
twijfel een gigantische afzetmarkt met potentieel via cross-border e-commerce of een lokale vestiging. 

Van ‘made in China’ naar ‘designed in China’! 
Waarom China het land van de opportuniteiten is.

Exclusieve missie 
naar China

  VAN 14 TOT 21 OKTOBER 2017

B2B-reis naar Chongqing en Shenzhen met focus op innovatie 
en e-commerce, onder leiding van gouverneur Cathy Berx

Voka - KvK Mechelen, 
uw internationale 

partner met meer dan 
7 jaar ervaring 

op Azië!

2 belangrijke Chinese regio’s ontdekken 
Eén-op-ééngesprekken met lokale businesspartners op maat van uw bedrijf voeren 
Vooraanstaande bedrijven en de grootste afvalverbrandingsinstallatie van de wereld bezoeken 
Contact met boeiende gesprekspartners binnen en buiten de delegatie maken 
Netwerken met vertegenwoordigers van de overheid 
De entertainmentindustrie van Macau, het Las Vegas van China, ervaren

Waarom meegaan? Tijdens deze missie gaat u:



Shenzhen is de wereldhoofdstad van de elektronica in de Pearl River Delta. 
De meeste digitale apparaten zijn geassembleerd in en rondom Shenzhen. 
Of u het nu beschouwt als het mekka van de hardware of het Sillicon Valley 
van Azië: Shenzhen is the place to be voor ondernemers die interesse heb-
ben in open innovatie, denktanks, lokale technologische facilitators, produ-
centen van prototypes en hardware maar ook van nieuwe businessmodellen, 
investeringsfondsen, crowdfundingplatformen en risicokapitaal. Circa 4% 
van het jaarlijks bbp van Shenzhen wordt besteed aan R&D. Alleen hubs als 
Israël en Zuid-Korea kunnen daaraan tippen.

Grijp de kans 
om het voor-
uitstrevende 

China van 
vandaag
 te leren 

kennen &
 ontdek welke 

opportuniteiten 
dit land voor

 uw bedrijf 
biedt!

Programma

Vertrek vanuit Brussels Airport, met Finnair naar Chongqing, met een tussenlanding in Helsinki.

Za 14 okt | Brussel - Helsinki - Chongqing

Zo 15 okt | Chongqing

Aankomst in Chongqing en inchecken in hotel Westin Chongqing Liberation Square*****
Stadsbezoeken
> De oude wijk ‘Ciqikou’, die zijn naam dankt aan de vervaardiging van porselein tijdens de Ming- 
   en Qing-Dynastie. Vroeger was het ook een drukke haven aan de benedenloop van de Jialing. 
   Vandaag staat het nog steeds symbool voor de oude microkosmos van Chongqing.    
> De trendy buurt ‘Jiefangbei’, met het People’s Liberation Monument en het museum over de 
   Drieklovendam. 
> De Hongya-grot, ambachtenstraatjes in de stijl van een traditionele paalwoning

Chongqing, een stadsprovincie met meer dan 31 miljoen inwoners, ligt op 
het knooppunt van enkele essentiële transportwegen. De Yangtze (Blauwe 
rivier) is een belangrijke vervoersslagader die dwars door de regio loopt en 
het binnenland met de kust verbindt. Op het programma staat o.a. een be-
zoek aan de terminal van de treinverbinding Chongqing-Antwerpen die sinds 
2011 in gebruik is. Er liggen opportuniteiten in de logistieke sector, de land- 
en tuinbouw, de auto-industrie en, gezien de groei van de regio, ook in de 
bouwsector. Chongqing zet ook volop in op e-commerce en is daardoor één 
van de snelst groeiende economische steden in China. 

2 topregio’s: Chongqing - Shenzhen

Chongqing



Di 17 okt | Chongqing - Shenzhen

Bezoek aan de grootste afvalverbrandings-
installatie van de wereld mede opgebouwd 
met unieke technologie van Keppel Seghers 
uit Willebroek. De delegatie bezoekt de 
meest recente installatie en de laatste fase in 
opbouw. Tegen 2018 moet deze 18 voetbal-
velden grote fabriek 3 miljoen ton afval per 
jaar verwerken en hernieuwbare energie le-
veren aan 1 miljoen Chinezen. 
Ontmoeting met het R&D-departement van 
de universiteit van Shenzhen
Diner in het 360°-restaurant van het hotel in 
aanwezigheid van consul-generaal dhr. Joris 
Salden

Woe 18 okt | Shenzhen

Ma 16 okt | Chongqing

Bezoek aan Chongqing international intermodal terminal, dat Chongqing met Antwerpen verbindt en 
zicht geeft op de vrijhandelszone
Bezoek aan Xiyong Comprehensive Logistic park, gelegen in de vrijhandelszone, met hightech pro-
ductieclusters in de elektronicasector zoals Cisco, HP, FoxConn.  
Euro Brand Center (EBC), een winkelcentrum van 73.000 m2 dat enkel Europese producten aanbiedt 
en het hart is van een e-commerceplatform. Dit valt onder één van de 7 pilootprojecten die China 
heeft gelanceerd voor cross-border e-commerce wat � scale voordelen oplevert. Via de Nieuwe Zij-
deroute is de doorlooptijd slechts 2 weken! Er zijn vooral opportuniteiten voor onze voedingsindus-
trie, zoetwaren-, verzorgings- en luxeproducten
Business-to-businessafspraken op maat van uw onderneming ter plaatse (tolken worden voorzien)

16 DE TIJD DONDERDAG 13 OKTOBER 2016

Ondernemen

Toegewezen Notering
Nr. Benamingeffecten effecten per effect

Toegewezen Notering
Nr. Benaming effecten effecten per effect

Toegewezen Notering
Nr. Benaming effecten effecten pereffect

OPENBARE VEILING - AANDELEN EURONEXT BRUSSEL UITSLAG VEILING VAN DINSDAG 11 OKTOBER 2016

BUITENLANDSE AANDELEN
1 BANQUE COMMERCIALE DU CONGO - B.C.D.C. - -
2 BGL BNP PARIBAS - -
3 BIP INVESTMENT PARTNERS - -
4 KBL EPB - PRIV - -
5 ARCELOR MITT RODA - -

BELGISCHE AANDELEN
6 ACVLHO - -
7 AISEAU-PRESLE - -
8 ALIAXIS 6551 21.00
9 ALSIJO - -
10 ANS ROCOUR - -
11 ARKIMEDES-FONDS 80 210.00
12 ASPHALTCO - -
13 BEM INVEST - -
14 BNP PARIBAS FORTIS (ex-Fortis Banque/Bank) 5 25.50
15 BOIS DU LUC - -
16 BRIMMO - -
17 CHARBONNAGES BONNIER - -
18 CHARBONNAGES DU HASARD - -
19 CHEMINS DE FER BELGES (St? nationale des) - SNCB -

BELGISCHE SPOORWEGEN (Nationale mij der) - NMBS nom.
(Trans) - -

20 CKV - -
21 COMPAGNIE HET ZOUTE nom. (Trans) - -
22 CREDIMO-INVEST - -
23 CS BRUX - -
24 DEFICOM GROUP - -
25 DIERKUNDE ANTW - -
26 DIEST 1969-3 - -

27 DROGENBOS - -
28 EMULATION - -
29 ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE nom. (Trans) - -
30 ETEX 20438 15.00
31 EUPEN FINANZ - -
32 EUROP OBL DEPOT-D - -
33 FI BELGO-TUNISIENN - -
34 FIM BELGO TUNIS - -
35 FIMMAC - -
36 FINANC. DEFINTER - -
37 FORET DU PAULAR - -
38 FOYER - -
39 GEDEI - -
40 GEN BEL ARG(JC/GE) - -
41 GEN BELGE ARGENTIN - -
42 GHB - -
43 GROTTES DE HAN-SUR-LESSE ET DE ROCHEFORT - -
44 GROUPE DEFI - -
45 IMBAKIN HOLDING 800 0.27
46 IMMO ROUMANIE - -
47 INDUSTRIELLE ET PASTORALE BELGE SUD- AMERICAINE (L.) - -
48 INDUSTRIELLE ET PASTORALE BELGE SUD- AMERICAINE (L.) - -
49 IND PAST SUD A - -
50 INFRABEL - -
51 KABELWERK EUPEN - -
52 MAURAGE - -
53 METALEN GALLER - -
54 MMIF/DOMOBIOSnotes - -
55 OLD ENGLAND - -
56 PARK RAGHENO - -
57 PB FINANCE - -

58 PRETS FONCIERS A - -
59 PRETS FONCIERS B - -
60 ROTON - -
61 SCR - SIBELCO 11 8650.00
62 SIMINANS - -
63 SOFIPAC - -
64 SUCRAF (ben/win) - -
65 SURONGO - -
66 TPF BASSE SAMBRE - -
67 UTEXBEL - -
68 VAN GENECHTEN - -
69 VDK SPAARBANK - -
70 VEDIS - -
71 VOLKSVERMOGEN - -
72 VOORUITZICHT - -

ONROERENDE- EN GRONDCERTIFICATEN
73 BORSBEEK - -
74 BOUFFIOULX-ST-NICOLAS (Le Patrimoine Immobilier)

(CIK) - -
75 FALISOLLE GRIMBERG - -
76 FLEMALLE GRANDE - -
77 FLERON-HASSELT - -
78 GENT - -
79 GENT-REET-MONTIGNI - -
80 HUY-QUAI-BATTA - -
81 IMMO FOND’ROY - -
82 MECHELEN - -
83 ST KRUIS - -
84 ST KRUIS BRUGGE - -
85 ST-PIETERS-LEEUW - -

W
elkBel-

gisch be-

drijf heeft

activiteiten

in de bad-

plaatsen Zeebrugge, Duinkerke

(Frankrijk), Bacton (VK), Balg-

zand (Nederland),Malmö

(Zweden), Fier (Albanië) en Lec-

ce (Italië)?Het verrassende ant-

woord is: Fluxys. De Belgische

gasnetbeheerder heeft in die

kustplaatsen pijpleidingen en

invoerterminals, al danniet in

aanbouw. Voor alle duidelijk-

heid: als u aandeelhouder bent

vanhet genoteerde Fluxys Bel-

gium, participeert u enkel in

Zeebrugge. De zonnige bestem-

mingen zitten in het niet-geno-

teerde Fluxys Europe.

Mogelijk komenookdepo-

pulaire Spaanse badplaats Al-

meria enhet Algerijnse Beni Saf

binnenkort ophet strandlijstje

vanhet bedrijf. Tussendie twee

kustplaatsen loopt de belang-

rijkeMedgaz-pijp, een cruciale

route voorAlgerijns gas naar

Spanje.

Fluxys is volgens Spaanse

media een vande zeven kandi-

daten omeenbelang te kopen

inMedgaz.Maarmet een zeven-

tal geïnteresseerde partijen is

de concurrentie groot. Gaspijp-

leidingen zijn strategische acti-

va, die traditioneel zekere ren-

dementenneerzetten. Dat trekt

pensioen- en infrastructuur-

fondsen aan. De voorbije jaren

boekte het bedrijf dat gecontro-

leerdwordt door de Belgische

gemeenten een rendement van

zo’n 6 procent ophet eigen ver-

mogen.

Al sijpelt er de jongste jaren

wat onzekerheid in dewaarde-

ring van gaspijpleidingen.

Steeds vaker duikt het doem-

woord stranded assets op, een

begrip dat helaas niet verwijst

naar zonnige stranden,maar

eenboekhoudtermvoor activa

die lang voor te hogewaarde-

ringen in de boeken staan en

plots veelminderwaard blijken

door bepaalde economische,

technologische ofmaatschap-

pelijke trends.

Pijpleidingen zijn enorm

dure activa, bewijst de balans

van Fluxys, die voor 4,6miljard

euro gasinfrastructuur bevat.

De jongste Belgische gaspijp,

Alveringem-Maldegem, kostte

2miljoen euro per kilometer,

de onderzeeseMedgaz-pijp

ruimhet dubbele. Een goed-

gebouwdepijplijn heeft een

zeer lange technische levens-

duur enbeschikt vaak over een

soortmonopoliepositie. Zulke

activawordendaarom traditio-

neel over vele decennia afge-

schreven, in België vaak over

50 jaar.

De vraag is of de pijplijn bin-

nen enkele decennia nog even

intensief gebruiktwordt. Tot

pakweg tien jaar geledendrong

die vraag zich niet opdoor een

stijgende gasvraag endenood

omgas van steeds verdere bron-

nen in te voeren.

Maar nuhet klimaat steeds

ernstigerwordt genomen,

staan fossiele brandstoffen on-

der druk. Vooral olie en steen-

koolmoetenhet ontgelden.

Maar het is niet zeker of de

aardgasvraag ooknapakweg

2030nog evenhoogblijft.

Fluxys rekent eropdat aard-

gas nog langde rol van transi-

tiebrandstof kan spelen. Gas is

milieuvriendelijker dan olie als

brandstof voor verwarming of

transport. En dan is er nog

groen gas. Dat gaswordt ge-

maakt uit hernieuwbare ener-

giebronnen enmoet natuurlijk

ook vervoerdworden.

Hopelijk krijgt Fluxys gelijk

met zijn visie, anders zoudende

aandeelhouders binnen enkele

decenniawel eens heel groen

kunnen lachen als zemet veel

stranded assets overblijven.

Fluxys

Strandfeestje

David Adriaen

Redacteur Ondernemen

De
Rekenmeester
brengt dagelijks

het echte verhaal achter de cijfers

2miljoen/km
Gaspijpleidingen zijn zeer

duur. In België gaat het

om zo’n 2 miljoen euro

per kilometer.

Omzet

Nettowinst

Eigen vermogen

Rendement op
eigen vermogen

873

154

2.568

6%

2015

FLUXYS

in miljoen euro

Bron: fluxys

LUKAS VANACKER

Het Willebroekse bedrijf Keppel
Seghers heeft een contract binnen-
gehaald voor de uitbouw van een
Chinese fabriek die afval omzet in
energie. Tegen 2018moet indeChi-
nese groeimetropool Shenzhen,
vlakbij degrensmetHongkong, de
grootste huisvuilafvalcentrale ter
wereld verrijzen.
KeppelSeghersmagdetechnolo-

gie leverenvoordeovenendeboiler
in de verbrandingskamer, het hart
van de fabriek. Maar volgens pro-
jectverantwoordelijkeNicolasMaer-
tens bemoeilijken de afvaltradities
van de Chinezen het verbrandings-
proces. ‘China iseenanderecultuur,
met ander afval’, zegt Maertens.
‘Doordesterkeverstedelijkingrecy-
clerenChinezenminder.Zehebben
geen compostbak,maar gooien al-
les indezelfde vuilzak.DoordeChi-
neseeetgewoontes ishethuishoud-
afvalveelnatterdaninEuropa.Onze
uitdaging is het natte afval bran-
dend te houden zonder daar extra
brandstof voor nodig te hebben.’
Het bedrijf uit Willebroek ont-

wikkelde daarvoor een speciale op-
lossing. Het Chinese huisafval be-
landt op een 12meter lang rooster
en wordt in brand gestoken. Nor-
maal gaat een vlamdannaarboven
op zoeknaar nieuwafval.Maarmet
een speciale technologie beweegt
het rooster zo dat de vlamaltijd op
dezelfde plaats blijft branden. Dat
geeft een stabiele verbranding.
De dimensie van de mega-

fabriek, die 18 voetbalvelden groot
is, spreekt tot de verbeelding. De
centrale kan 3miljoen ton afval per
jaar verwerken. Dat komt overeen
meteenvoetbalveldwaaropeen to-
ren van2kilometer afval ligt.De ca-

paciteit van de fabriek is dubbel zo
groot als die van alle soortgelijke
centrales inVlaanderen samen.Het
verwerkteafval leverthernieuwbare
energie aan 1miljoenChinezen.
Voor Keppel Seghers is het con-

tract 26,7miljoendollar (24miljoen
euro) waard. Maar het bedrijf is al
langer in China actief. Het land is
goedvoor30procent vandeomzet.
KeppelSeghersverwerktbinnenkort
het afval van 20 miljoen Chinezen
en mocht ook bij de eerste twee
bouwfases van de megafabriek in
Shenzenmeehelpen.Deboomende
stadmoethaarverbrandingscapaci-
teit voortdurend uitbreiden. ‘In de
jaren90wasShenzeneenstadjevan
30.000inwoners, vandaagwonener
15 miljoen mensen’, vertelt Maer-
tens. ‘De urbanisatie is er zeer snel
gegaan.Deoverheidmoesteenheu-
vel afgravenomdederde bouwfase

mogelijk temaken.’De futuristische
energiecentrale is dan ook een
steunpilaarvande ‘waronpollution’
die de Chinese overheid voert. ‘De
fabriekmoet bijdragen aan de uit-
straling van politieke leiders, zeker
omdat er meer en meer protest
komt tegen verbrandingsovens en
nieuwe industrieën.’
Met de nieuweChinese deal kan

Keppel Seghers een vervolg breien
aan een roemrijk verleden. Het be-
drijf is de opvolger van de Vlaamse
milieutechnologiegroep Seghers.
Het bedrijf van oprichter Hendrik
Seghers, waar wijlen Jean-Luc De-
haenebestuurderwas, ging in2002
failliet door een te hoge schulden-
last.Degroepwerdgekochtdoorde
Singaporese infrastructuurreusKep-
pel. Toen verloren 250mensen hun
job. Vandaag werken er opnieuw
100mensen.

De capaciteit van de Chinese megafabriek is dubbel zo groot als die van alle soortgelijke centrales in

Vlaanderen samen. RV

Belgischeparel verbrandtnat
huisafval vanmiljoenenChinezen
14 jaar na zijn faillissementmag
deWillebroeksemilieugroep
Keppel Seghersmeebouwen aan
eenmegafabriek omhet huis-
vuil vanmiljoenen Chinezen
om te zetten in energie.

DAVID ADRIAEN

Denaam Isvagwordt inAntwerpen
nog vaak gekoppeld aan dioxines.
De afvalverbrandingsinstallatie lag
inde jaren90ondervuurdoorde te
hogeuitstoot vandioxines,diekan-
ker kunnen veroorzaken. De instal-
latie langsdeA12werd enkele jaren
stilgelegd enwat gemoderniseerd,
en mocht uiteindelijk toch open
blijven.Dehuidigemilieuvergunnig
loopt tot 2020, wanneer de oven
40 jaar oud is.
De raad van bestuur van Isvag

heeft zichgisterenoverde toekomst
vanhetbedrijf nadieperiodegebo-
gen.Vandaagvolgtmeeruitlegover
het toekomstplan.Overdeprecieze
inhoudwouIsvaggisterennietsvrij-
geven, maar de voorbije maanden
sijpelde al heel wat informatie uit.
Isvagwil eennieuwe installatiebou-
wenomhet restafval vanruim1mil-
joen inwoners in Antwerpen en de
buurgemeenten te verbranden. De
nieuwbouw zou opdezelfde site in
Wilrijk komen. Alternatieven zoals
een uitwijking naar deOpel-site in
deAntwerpse havenwerdenniet in
aanmerking genomen.
De nieuwe installatie is waar-

schijnlijkeenstukgroterdandehui-
dige.Dieverbranddedevoorbije ja-
ren zo’n 140.000 tot 145.000 ton af-
val per jaar. Maar Isvag haalde de
voorbije jarenzo’n 185.000tonrest-
afval op. Het overschot wordt nu

verwerktbijhetprivébedrijf Indaver
(Katoen Natie). Met de nieuwe in-
stallatie zou Isvagnaar200.000ton
per jaarwillengaan,omzelfvoorzie-
nend te zijn.Hetproject zal volgens
specialisten tussen 100 en 200mil-
joen euro kosten.
Omeennieuwbouwopdezelfde

locatie te kunnen neerzetten, zal

Isvag criticimoeten overtuigen dat
het de beste beschikbare technolo-
giegebruiktenhetproceszomilieu-
vriendelijkmogelijk laat verlopen.
Datmoetzelfsuithetdesignvanhet
gebouwblijken. Indeaanbesteding
voor een architect benadrukt Isvag
datheteenopmerkelijkgebouwwil
creëren waarvan de architectuur
duidelijkmaakt dat het afval ener-
gie-efficiënt en op eenmilieuvrien-
delijkemanierwordt verwerkt.
Een belangrijke component van

het verhaal is de recuperatie van de
warmtedievrijkomtbijdeverbran-
ding van afval. Die kan gebruikt
wordenomelektriciteit teproduce-
ren, een standaardpraktijk bij alle
moderneafvalverbranders. Isvagwil
echter ook meebouwen aan een
warmtenet, dat omliggendebedrij-
venenwijkenvanwarmtekanvoor-
zien.

GroteAntwerpseafvaloven inde steigers
DeAntwerpse afvalintercom-
munale Isvag heeft gisteren een
groot investeringsdossier bestu-
deerd. De voorbijemaanden is
de bouwvan eennieuwe grote
afvalenergiecentrale inWilrijk
voorbereid.

26,7miljoen
Keppel Seghers haalt een

contract van 26,7 miljoen dollar

binnen bij de bouw van de

grootste huisafvalenergie-

centrale ter wereld.

Isvag zal critici moeten
overtuigen dat het
de beste beschikbare
technologie gebruikt
en het proces zo
milieuvriendelijk
mogelijk laat verlopen.

Niet Tesla, Google of 
Samsung namen de meeste 

internationale patenten in 2016, wel 2 
Chinese giganten uit de telecom- en elek-
tronicasector: ZTE en Huawei. En ze waren 

niet de enigen! Chinese bedrijven en universi-
teiten vroegen in totaal meer dan 46.000 inter-
nationale patenten en 1 miljoen binnenlandse 
patenten aan. Het brengt China in de top 3 

wereldwijd, naast Japan en de VS. 
Als China het huidige groeitempo 

aanhoudt, wordt het binnen 2 
jaar het inventiefste land ter 

wereld!

Afvalverbrandingsinstallatie in Shenzhen

Seminarie over de e-commerce wetgeving in 
China en over de ‘New Century Department 
Store Company’, een bedrijf gespecialiseerd 
in online verkoop van geïmporteerde con-
sumptiegoederen, opgericht in 1996
Business-to-businessafspraken op maat van 
uw onderneming ter plaatse (tolken worden 
voorzien)
Bezoek aan het Science & Technology park 
in Liangjiang New Area, opgericht in 2010, 
met bedrijven gespecialiseerd in o.a. de ont-
wikkeling van dataprocessing, de biomedi-
sche farma-industrie, big data en de produc-
tie van robots 
Bezoek aan staatsbedrijf Chongqing Hai-
zhuang Wind Power Equipment, opgericht in 
2004 en in de top 5 van grootste fabrikanten 
van offshorewindenergie apparatuur in Chi-
na.  Zij richten zich vnl. op R&D, productie en 
assemblage.  Zij hebben 7 assemblageves-
tigingen in China, een dochteronderneming 
in de VS, een R&D-center in Denemarken en 
bouwen voor een Zweedse klant een groot 
windenergieproject nabij de UK
Vlucht van Chongqing naar Shenzhen
Aankomst in Shenzhen en inchecken in 
Shangri-La Hotel Shenzhen*****



Het volledige programma bekijken of inschrijven? 

Meer info via petra.van.bouwelen@voka.be of +32 476 909 909 

Voka-prijs leden
     Dubbel kamer:   
     Single kamer:    
Voka-prijs niet-leden
    Dubbel kamer: 
    Single kamer:  

*Prijzen zijn per persoon en incl. 0% btw.

Surf naar: http://groups.alkreizen.be/vokamechelenchina

€ 4275
€ 4840

€ 4675
€ 5240

Vertrek vanuit Hongkong met Finnair naar 
Brussels Airport, met een tussenlanding in 
Helsinki.

Za 21 okt | Hongkong - Helsinki - Brussel              

Door de gigantische groei in patentaanvragen bij Chinese bedrijven, bezoeken we één of twee voor-
aanstaande hoogtechnologische innovatieve ondernemingen zoals ZTE, Ubtech Robotics Corps, 
Tencent, DJI, ...
Ontmoeting met het Shenzhen Venture Capital Service Platform, opgericht in 1999, met focus op 
IT, internet, nieuwe media, hernieuwbare energie, cleantech, nieuwe materialen en highendproduc-
tie. Dit bedrijf geniet naamsbekendheid op Bloomberg en is een bestudeerde casus aan Harvard 
Business School. Deze pionier in China’s venture capital corporations heeft interesse in overzeese 
investeringen
Ferry naar Macau, een speciale administratieve regio van de Volksrepubliek China (net als Hong-
kong) en ook wel het Las Vegas van China genoemd
Inchecken in het Sheraton Grand Macau Hotel***** en vrije avond

Do 19 okt | Shenzhen - Macau

Vertrek per riksja voor een stadstour en be-
klimming van de Macautoren met zicht op 
het Chinese vasteland – optioneel wandeling 
op de rand van de toren
Lunch in het eersteklas dimsumrestaurant 
‘Din Tai Feng’
Theatershow ‘House of Dancing Water’ van 
Franco Dragone (de Belgisch–Italiaanse the-
aterdirecteur die werkt met Cirque du Soleil 
en Celine Dion) 
Vertrek met de ferry naar Hongkong

Vrij 20 okt | Macau - Hongkong

Het programma staat onder voorbehoud van wijzigingen. Voor het volledige en up-to-date programma, voorwaarden, praktische 
formaliteiten, ... kan u steeds terecht op http://groups.alkreizen.be/vokamechelenchina.

       Inschrijven kan tot 10 juni 2017 Inschrijven kan tot 10 juni 2017

Vraag subsidies aan! 
FIT subsidieert u als kmo in 

het geval van exportprospectie. 
Meer info via: www.fl andersin-

vestmentandtrade.com


