
       
 

Groepszakenreis Start 2 Export 2 Turkije 
23/11 – 27/11/2020  

 

Voorlopig programma 

Maandag 23 november 
 
 Vlucht Brussel-Istanbul  
 Briefing voor de deelnemers + welkomstdrink 

 
Dinsdag 24 november 
 
 Infosessie & individuele afspraken met potentiële zakenpartners in Istanbul en omgeving  
 Netwerkreceptie 

 
Woensdag 25 november 
 
 Individuele afspraken met potentiële zakenpartners in Istanbul en omgeving  

  
Donderdag 26 november 
 
 Individuele afspraken met potentiële zakenpartners in Istanbul en omgeving  
 Informeel diner met deelnemende bedrijven en organisatie 

 
Vrijdag 27 november: 
 
 Vlucht Istanbul naar Brussel 

 
 
  



  

Praktische informatie 

Deelnameprijs 

De deelnameprijs voor een eerste deelnemer bedraagt €500, een tweede deelnemer van 
hetzelfde bedrijf betaalt €250. 

Vluchten 

Zowel de heenvlucht als de terugvlucht (Brussel-Istanbul-Brussel) is nog TBC. 
Van zodra mogelijk, stellen wij een groepsvlucht voor.  
Voor deelnemers die deze delegatievlucht boeken wordt er transfer luchthaven-hotel en hotel-
luchthaven door Flanders Investment & Trade voorzien. 

Hotel 

Ook de keuze van het hotel is nog TBC. 
Onze collega’s van het kantoor in Istanbul onderhandelen voor gunstige prijzen. U ontvangt 
later meer informatie over het gekozen hotel, prijzen en hoe een kamer te boeken. 

Reisdocumenten 

Om naar Turkije te reizen, hebt u volgende documenten nodig: 
 
 Internationaal paspoort of identiteitskaart (minimum 2 maanden langer geldig dan 

datum van vertrek) 
 Visum: elektronisch visum vooraf online aan te vragen via: https://www.evisa.gov.tr/ 

Financiële steun  

Reis- en verblijfkosten voor de groepszakenreis zijn ten laste van uw bedrijf, maar FIT kan 
hiervoor onder bepaalde voorwaarden wel financiële steun geven.  
 

Voor meer informatie: www.flanderstrade.be – rubriek “Subsidies” - dienst subsidies 
(subsidies@fitagency.be – T: 02/504 88 20).  

 

BELANGRIJK: U moet uw subsidieaanvraag uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek online indienen. 
Verlies dit niet uit het oog, want deze deadline wordt heel strikt toegepast. De aanvraag voor 
een subsidie staat los van de behandeling van uw inschrijvingsdossier voor de missie. U moet 
dus zelf het initiatief voor de subsidie-aanvraag nemen en de online aanvraagprocedure 
doorlopen.  

Nieuw ! 

U moet inloggen op het subsidieplatform met uw elektronische identiteitskaart (eID). 

• U dient ook te beschikken over de nodige rechten om in naam van uw onderneming subsidies 
aan te vragen en te beheren.  

• Tip: Zorg dat u kan inloggen met elektronische identiteitskaart (eID)! 

 

https://www.evisa.gov.tr/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-een-prospectiereis-buiten-de-eu-ijsland-liechtenstein-en-noorwegen
http://www.flanderstrade.be/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidies-voor-prospectie-zakenreis-buiten-europa
mailto:subsidies@fitagency.be
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/belangrijke-berichten-omtrent-onze-subsidies
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