
 

 Aan de directie 
 
 
 
 

CORRESPONDENTIEADRES  
InterExpo Caribbean N.V. 

 P.O. Box 6020. World Trade Center  
Curaçao, Nederlandse Antillen 

 T.+5999 - 738 1825  M.+5999 - 527 0177 
 www.interexpo.biz 

 peter@interexpo.biz 
 
 
 
ONS KENMERK  BEHANDELD DOOR                        DATUM  
Po/mc  Peter Oerlemans (InterExpo)                    January 2007  
 
ONDERWERP     
Zakenoriëntatiereis: Hong Kong & China ( Pearl River Delta Beijing of Shanghai) 13-20  oktober 2007.  
  

  
 

FACTFINDING-MISSIE:  
HONG KONG EN CHINA: PEARL RIVER DELTA EN BEIJING 

 
  
  
China is de snelst groeiende economie in de wereld.  De toetreding van China tot de WTO (World Trade 
Organisation) heeft deze ontwikkeling verder versterkt. China is de grootste consumentenmarkt ter 
wereld, waarbij de consumptie van de Chinese bevolking explosief groeit. Er ontstaat een middenklasse 
van 300 miljoen mensen. China is de belangrijkste afzetmarkt voor Europa.  
Het zakendoen met China kent veel culturele verschillen en ook zijn er juridische valkuilen, terwijl het 
vinden van een betrouwbare partner tijd kost. Maar China wordt dé kennisfabriek van de 21ste eeuw, een 
markt die u niet links kunt laten liggen.  
  
Hong Kong is een belangrijke toegangspoort tot China. Het is een financieel hoogwaardig 
dienstencentrum met een westers juridisch systeem en een fiscaalvriendelijk klimaat. Hong Kong is de 
belangrijkste toegangspoort voor het vaste land van China en de belangrijkste bron van buitenlandse 
investeringen in China en dus een uitstekende marktentree voor China.  
  
Factfindingmissie  
Mede op basis van de positieve ervaringen van de zakenoriëntatiereis Hong Kong/China, die in november 
2004 en 2005 en mei 2006 plaatsvonden, organiseren de Business Associations in het Koninkrijk der 
Nederlanden & Euregio Maas-Rijn ism met InterExpo Caribbean N.V. wederom in oktober 2007een 
factfindingmissie naar Hong Kong en China (Pearl River Delta en Beijing of Shanghai) 
 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Interreg III programma van de Europese Unie voor de Euregio 
Maas-Rijn, la Région Wallonne, de Provincie Limburg (B) en het Land Nordrhein-Westfalen (D). 
 

 
 

 • Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Limburg • Industrie- und Handelskammer Aachen • 
• Industrie- und Handelskammer Eupen-Malmedy-St. Vith • Chambre de Commerce et d’Industrie de Liège et de Verviers•  

• Voka - Kamer van Koophandel Limburg • 



 

Doelstelling van deze zakenoriëntatiereis is om u in een tijdbestek van één week de mogelijkheden van 
deze markt aan te geven en contacten te leggen met zowel export/import, outsourcing of investeringen, 
teneinde uw “China-ambities” inhoud te kunnen geven.  
  
Het programma wordt georganiseerd in samenwerking met Business Associations uit het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Euregio Maas-Rijn, en InterExpo Caribbean N.V, Hong Kong Trade Development 
Council Amsterdam/Hong Kong, de Ambassades en Consulaten-Generaal van Nederland en/of Duitsland 
en/of België in Beijing, Hong Kong, Shanghai en Guangzhou. 
 
  indicatie kosten voor deze factfindingmissie bedragen 
- € 2450 per deelnemer vanaf Schiphol inclusief:  
- 9 daagse retourvlucht (economy class) Cathay Pacific Airlines en transfer naar hotels  
- hotelovernachtingen op basis van logies en ontbijt  
- matchmaking (face to face meetings) 
- ontvangsten bij overheden, ambassades , consulaten (o.a. Nederland, Duitsland en België) 
  kamers van koophandel,  business associations. 
- sightseeing 
- registratie en organisatiekosten € 750 (excl. Tax ) 
  
Het aantal plaatsen is beperkt, tijdig inschrijven is dus gewenst 
 
Van harte aanbevelend!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Peter Oerlemans,  
InterExpo Caribbean N.V. 
Telefoon: +5999 – 527 0177 /  738 1825 
E-mail: peter@interexpo.biz
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