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ZAKEN- EN STUDIEMISSIE NAAR CANADA 

10 TOT 14 OKTOBER 2017 

PROGRAMMA, PRAKTISCHE INFO EN LANDENINFO 

Van 10 tot 14 oktober 2017 organiseert Flanders Investment & Trade (FIT) een zaken- en 

studiemissie op de creatieve industrie naar Canada, meer bepaald naar de provincie Québec. 

Ontdek de mogelijkheden voor uw bedrijf! 

Bent u actief in de audiovisuele sector, multimedia, mediatechnologie, videogaming of film? 

Dan kan deze zending zeker interessant zijn. 2 steden worden geprospecteerd nl. Québec 

Stad en Montréal. 

In 2017 viert Montréal haar 375-jarig bestaan en her en der in de stad worden verschillende 

leuke activiteiten georganiseerd zoals ‘Montréal Lights Up’. Het hoogtepunt van de 

verjaardag wordt een wereldtop over design, die eind oktober 2017 zal plaatsvinden. 

Montréal is een hippe stad - het is niet voor niets een ‘Unesco City of Design’ – en een 

creatieve metropool, waar zowel design als creativiteit belangrijk zijn.  

Québec Stad is de hoofdstad van de provincie en geniet samen met Montréal mee van een 

groeiend ecosysteem van creatieve bedrijven zoals evenement- en festivalpromotoren, 

organistoren, creatoren, onderwijs- en overheidsinstellingen. 

Samen met lokale partners zoals Québec International, biedt FIT een informatief 

groepsprogramma aan (bv. aan videogamingbedrijven of filmstudio) naast individuele B2B’s. 

Bovendien vindt tijdens de zending ook het internationaal aan populariteit winnende 

filmfestival ‘Festival du Nouveau Cinéma - FNC’ plaats. Zo vond tijdens FNC 2016 een 

retrospectieve plaats van Felix Van Groeningen. 

PRAKTISCHE INFO 

REIS EN VERBLIJF  

VLUCHTEN 

Reis en verblijfskosten zijn ten laste van uw bedrijf. 

Het groepstransport ter plaatse is inbegrepen in de deelnameprijs. Individueel transport 

naar de bedrijven voor eventuele B2B’s en privéverplaatsingen zijn niet inbegrepen. 

Elke deelnemer boekt zelf zijn vluchten. 

De keuze van de vluchten is vrij. U kan echter het vrijblijvend voorstel nemen van de 

reisroute die FIT zal volgen. Deze vluchten dient u zelf rechtstreeks te boeken bij uw 

reisbureau of online. Een verwelkoming op de luchthaven bij aankomst in Québec Stad en 
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een afscheid op de luchthaven in Montréal bij vertrek door Mieke Pynnaert wordt enkel 

voorzien bij het nemen van de suggestie van onderstaande vluchtroute. 

SUGGESTIE VLUCHTROUTES:  

Dinsdag 10 oktober 2017: Brussel – Québec stad (zelf te boeken bij uw reisbureau of online) 

 10.45 Brussel (BRU) – 12.15 Montréal (YUL)   AC833 

 13.20 Montréal (YUL) – 14.10 Québec stad (YQB)   AC8712 

Woensdag 11 oktober 2017: Per autocar van Québec naar Montréal geregeld door FIT 

Vrijdag 13 oktober 2017: Montréal - Brussel (zelf te boeken bij uw reisbureau of online) 

19.45 Montréal (YUL) – 08.35 (14 oktober 2017) Brussel (BRU) AC832 

HOTELS 

Hieronder vindt u de hotels die geselecteerd werden voor deze zending. Deze hotels 

fungeren als ontmoetingsplaats en ook de groepstransporten zullen vanuit deze locaties 

vertrekken. 

Wij kunnen voor u hotelkamers boeken aan onderstaand corporate tarief tot en met 1 

september 2017. U ontvangt hiervoor de nodige documenten na inschrijving. 

QUÉBEC, CANADA 

ALT Hotel: www.althotels.com/fr/Québec  

Single room: 159 CAD per nacht + 15% taxen maar inclusief wifi 

Double room: 159 CAD per nacht + 15% taxen maar inclusief wifi 

MONTRÉAL, CANADA 

ALT Hotel: www.althotels.com/fr/Montréal  

Single room: 169 CAD per nacht + 15% taxen maar inclusief wifi 

Double room: 169 CAD per nacht + 15% taxen maar inclusief wifi 

 INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 

 1 augustus 2017: voor opname in de deelnemersbrochure en het verkrijgen van een 

individueel afsprakenprogramma. Na deze datum kunnen we wegens organisatorische 

redenen voor u geen individueel afsprakenprogramma meer voorzien en is het te laat 

om nog opgenomen te worden in de gedrukte deelnemersbrochure van de missie. 

 Via http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events/canada-met-

focus-op-audiovisuele-creatieve-sectoren 

 Na inschrijving ontvangt u van ons een inlichtingenformulier, waarin u aangeeft welke 

soort contacten u zoekt met het oog op de voorbereiding van uw individueel 

afsprakenprogramma. 

http://www.althotels.com/fr/quebec
http://www.althotels.com/fr/montreal
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events/canada-met-focus-op-audiovisuele-creatieve-sectoren
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events/canada-met-focus-op-audiovisuele-creatieve-sectoren
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DEELNAMEPRIJS 

De deelnameprijs omvat een bijdrage in de organisatiekosten (waaronder de 

groepstransfers van en naar de luchthaven op basis van de vluchten die FIT voorstelt, 

deelname aan de briefing, seminaries, netwerkevents ter plaatse, enz.). 

 Eerste deelnemer Bijkomende deelnemer zelfde 
bedrijf 

Volledige zending € 500 € 250 

Zijn niet inbegrepen: Vluchten, individuele verplaatsingskosten, hotels en overige individuele 

verblijfskosten.  

REISADVIES 

 

Om naar Canada te reizen, heeft u volgende reisdocumenten nodig:  

• Geldig internationaal reispaspoort 

• eTA-formulier, aan te vragen via deze link: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp  

 

Voor de aanvraag heeft u volgende zaken nodig:  

• Geldig internationaal reispaspoort 

• Kredietkaart (kost van eTA: 7 CAD) 

• Geldig e-mailadres 

Meer info: http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp 

Het is eenvoudig aan te vragen en de info is beschikbaar in Engels en Frans. 

FINANCIËLE STEUN 

Reis- en verblijfkosten zijn ten laste van uw bedrijf, maar FIT kan hiervoor onder bepaalde 

voorwaarden* financiële steun verstrekken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op 

onze website of kunt u contact opnemen met de dienst subsidies (E: subsidies@fitagency.be, 

T: 02 504 87 38).  

De subsidieaanvraag moet uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek online ingediend worden! 

*Eén van de criteria is dat uw bedrijf een KMO is (EU-definitie: max. 250 werknemers; omzet € 50 miljoen of 
balanstotaal € 43 miljoen); max. voor 1 persoon/bedrijf. 

NOG VRAGEN? 

 

Ewa Bulthez, Areamanager Amerika  

T 02 504 87 70 

Ewa.bulthez@fitagency.be 

 

Wendy De Smedt, Assistent Areamanager 

T 02 504 87 26 

wendy.desmedt@fitagency.be  

  

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten?userLanguage=nl&ISOCode=CAN
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies
mailto:subsidies@fitagency.be
mailto:Ewa.bulthez@fitagency.be
mailto:Ewa.bulthez@fitagency.be
mailto:wendy.desmedt@fitagency.be
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LANDENINFO 

CANADA 

 

De Canadese markt is een verre markt, die tegelijkertijd heel klein en heel groot is. Groot 
door zijn omvang (Canada is het 2de grootste land ter wereld) en klein door zijn relatief lage 
aantal inwoners, namelijk 35 miljoen. Buurland Verenigde Staten is Canada's belangrijkste 
handelspartner, waardoor Vlaamse bedrijven meer gebruik zouden kunnen maken van 
Canada als springplank naar de VS. 

Omwille van het federale politieke systeem, de uitgestrektheid van het land en de lage 
bevolkingsdichtheid vormt de Canadese markt geen groot geheel, maar eerder een aantal 
verschillende markten naast elkaar. De distributiekanalen zijn dan ook niet altijd nationaal. 
De aanpak van deze regionale markten zal afhangen van het aangeboden product en is 
onderhevig aan de provinciale wetgeving. 

Wist u dat kunst, cultuur en erfgoed bijna 40 miljard euro vertegenwoordigen in de 
Canadese economie? Meer dan 630.000 Canadezen werken in sectoren zoals film en video, 
TV, muziek, uitgeverijen, archieven, podiumkunsten, festivals, erfgoedinstellingen enz. 

De regio rond Montréal is de 3de grootste videospelontwikkelaar ter wereld. 

Ook op vlak van filmproductie zijn er sterren: Xavier Dolan heeft net een Cesar gewonnen 
voor de beste filmmontage met zijn film ‘Juste la fin du monde’ en Serge Bellemare een 
Oscar voor de ‘sound editing’ van de film ‘Arrival’. 


