Company Fact Finding & Match Making Mission
Organized by CBCN

China Beijing International Fair For Trade In Services
UNIEKE MOGELIJKHEID VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND
Van 28 mei tot en met 1 juni 2016 vindt de vierde editie van de China Beijing International
Fair For Trade in Services(CIFTIS) plaatst in de Chinese hoofdstad.
In opvolging van de afgelopen staats- en handelsmissies tussen China en Nederland van onze
Koning Willem-Alexander en Premier Rutte, biedt de CIFTIS beurs gericht op dienstverlening,
opnieuw mogelijkheden om contacten te leggen met Chinese handelspartners.
CIFTIS voorziet bedrijven van een platform om dienstverlenende services te presenteren aan de
Chinese markt. Tijdens een match making worden relevante bedrijven aan elkaar voorgesteld.
Waarom deelnemen?
Afzetmarkt
China heeft de snelst groeiende consumentenmarkt met ruim 1,4 miljard potentiële
consumenten. Door de toegenomen welvaart in China is, naast het aantal potentiële
consumenten ook de vraag naar kwaliteitsproducten gestegen. Westerse producten en diensten
stijgen in aanzien, waardoor uw potentiële afzetmarkt vergroot wordt.
Naamsbekendheid en netwerk
Daarnaast biedt de beurs mogelijkheden om te netwerken en uw naamsbekendheid te
vergroten. Ook zullen er mediabedrijven aanwezig zijn om verslag te leggen van CIFTIS en de
betrokken bedrijven te belichten.
Doelgericht
Tijdens de beurs worden contacten gelegd met potentiële business partners en hooggeplaatste
ambtenaren die handelsbetrekkingen bevorderend kunnen werken.
Expertise
CBCN (China Business Center Netherlands) begeleidt uw bedrijf bij de matchmaking tussen
Nederlandse en Chinese bedrijven, verstrekt informatie c.q. tips over een doelgerichte aanpak
om op de Chinese markt succesvol zaken te doen en kan u ook verder assisteren met de followup na de missie.
Missievoucher
De investering voor ‘startende’ exporteurs die (nieuwe) markten willen verkennen is slechts €
495,00* . Neemt u s.v.p. contact met ons op inzake de voorwaarden, of raadpleeg de website van
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: http://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/missievouchers-sib

In het kort
Wat:
Company Fact Finding & Match Making missie naar China
Waar:
Beijing
Wanneer:
28 mei t/m 1 juni 2016
Aanmelden:
Aanmelden vóór 1 april 2016 via het aanmeldformulier.
Kosten:
€ 1.995,00 voor een 4- tot 7-daags programma, inclusief deelname aan het Holland Paviljoen,
4-6 matchmaking meetings tijdens de beurs, de meeste transfers van en naar de luchthaven en
transfers tussen hotel en beurs indien als groep gereisd wordt.
Reis- en verblijfskosten, visakosten, verzekering en overige persoonlijke kosten zijn voor eigen
rekening. Het CBCN heeft gunstige voorwaarden afgesproken voor de hotelovernachtingen in
China. Een separaat hotel arrangement wordt aangeboden.
Naast deelname aan het Holland Paviljoen is er ook nog een mogelijkheid om individueel met
een eigen stand deel te nemen aan deze CIFTIS-beurs.
Organisatie:
De missie wordt georganiseerd door China Business Center Netherlands, m.m.v. de Nederlandse
Ambassade in Beijing en wordt ondersteund door de Nederlandse Kamer van Koophandel
(KvK), Enterprise Europe Network (EEN) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO).
Contact:
De project managers van deze missie zijn
mevr. Chunmei Maja Sun & mevr. Iris ten Hoopen
Tel: 0704 161 642
e-mail: info@cbcn.nl
dhr. Maurice Groenteman
Tel: 0650 620 528
e-mail: m.groenteman@cbcn.nl
Voorwaarden:
CBCN behoudt zich het recht voor om deelnemers te selecteren. De handelsmissie gaat door bij
een minimum aantal van 20 deelnemers.


Geldt voor ‘startende’ exporteurs die een (nieuwe) buitenlandse markt willen
verkennen. Bedrijven kunnen via het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
een missievoucher ter waarde van maximaal € 1.500,00 ex BTW ontvangen voor
deelname aan deze missie (onder bepaalde voorwaarden). U kunt deze aanvragen via de
website.



Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Ondersteunende organisaties:

Voor meer informatie en het registratieformulier : www.cbcn.nl/CIFTIS

