
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, ge-
beurt 40% van de aankopen online en zijn meer dan 1,2 miljard van de Chinezen mobiele gebruikers. Zon-
der 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

Grijp de 
opportuniteit om 

China te leren kennen & 
ontdek welke 

kansen dit land 
voor uw bedrijf 

biedt!

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:



Shenzen is de wereldhoofdstad van de elektronica. Of u het nu beschouwt als het mekka van de hardware of 
het Sillicon Valley van Azië: Shenzhen is the place to be als u geïnteresseerd bent in open innovatie, denktanks, 
lokale technologische facilitators, producenten van prototypes en hardware maar ook van nieuwe business-
modellen, investeringsfondsen, crowdfundingplatformen en risicokapitaal. 

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 Chongqing en inchecken in hotel Westin Chongqing Liberation Square*****. Bezoek oude 
wijk ‘Ciqikou’, trendy buurt ‘Jiefangbei’ en ambachtenstraatjes

Chongqing, een stadsprovincie met meer dan 31 miljoen inwoners, ligt op het knooppunt van enkele essen-
tiële transportwegen. De Yangtze (Blauwe rivier) is een belangrijke vervoersslagader die dwars door de regio 
loopt en het binnenland met de kust verbindt. Er liggen kansen 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 in op e-commerce 
en is daardoor één van de snelst groeiende economische steden in China. 

2 topregio’s: Chongqing - Shenzhen

Ma 16 okt | Chongqing

Bezoek Chongqing international intermodal terminal, Xiyong Comprehensive Logistic park, Euro 
Brand Center (EBC) en individuele b2b-afspraken

Seminarie e-commerce wetgeving in China en de ‘New Century Department Store Company’, in-
dividuele b2b-afspraken, bezoek Science & Technology Park in Liangjiang New Area, bezoek aan 
staatsbedrijf Chongqing Haizhuang Wind Power Equipment, vlucht Chongqing - Shenzhen en in-
checken in Shangri-La Hotel Shenzhen*****

Di 17 okt | Chongqing - Shenzhen

Bezoek grootste afvalverbrandingsinstallatie van de wereld, ontmoeting met R&D-departement uni-
versiteit van Shenzhen en diner met consul-generaal dhr. Joris Salden

Woe 18 okt | Shenzhen

Bezoek aan één of twee hoogtechnologisch innovatieve ondernemingen zoals ZTE, Ubtech Robotics 
Corps, ..., ontmoeting met Shenzhen Venture Capital Service Platform en ferry naar Macau, inchec-
ken in Sheraton Grand Macau Hotel***** en vrije avond

Do 19 okt | Shenzhen - Macau

Stadstour en beklimming van de Macautoren, lunch in het eersteklas dimsumrestaurant ‘Din Tai 
Feng’, theatershow ‘House of Dancing Water’ van Franco Dragone en ferry naar Hongkong

Vrij 20 okt | Macau - Hongkong

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

Za 21 okt | Hongkong - Helsinki - Brussel

Voka-prijs leden: dubbel kamer: € 4275, single kamer: € 4840  
Voka-prijs niet-leden: dubbel kamer: € 4675, single kamer: € 5240
*Prijzen zijn per persoon en incl. 0% btw.

Het volledige programma bekijken of inschrijven? 

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

Surf naar: 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 export-

prospectie. Meer info via: 
www.fl andersinvestment-

andtrade.com


