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GROEPSZAKENREIS NAAR BRAZILIË 

8 – 12 SEPTEMBER 2019 

 

Van 8 – 12 september 2019 organiseert Flanders Investment & Trade (FIT) een multisectoriële 

groepszakenreis naar Brazilië. 

De Braziliaanse economie is nog steeds de 8ste grootste ter wereld en de 2de grootste van 

het Amerikaanse continent. Na een crisisperiode die duurde tot 2017, kruipt het land 

langzaam maar zeker uit het dal. Sinds het eerste trimester 2017 groeit het BNP opnieuw. De 

politieke instabiliteit lijkt voorbij en de nieuwe regering heeft van de taks- en 

pensioenhervormingen topprioriteiten gemaakt. De verwachting is dat die hervormingen 

nog in 2019 worden goedgekeurd waarna een sterke herlancering van de Braziliaanse 

economie zou moeten volgen, met lagere import tarieven en een sterkere munt.  Dit zou 

nieuwe deuren moeten open voor onze Vlaamse exportbedrijven. 

Heel wat sectoren bieden potentieel in Brazilië. Hierbij springen vooral volgende sectoren in 

het oog: high quality food, gezondheidszorg, infrastructuur, logistiek, bouw, energie, milieu… 

Voor wie deze belangrijke exportmarkt wil (her)ontdekken, is deze groepszakenreis de ideale 

gelegenheid om in één week het volledige potentieel van Brazilië in te kunnen schatten.   

PROGRAMMA 

WAT BIEDEN WE AAN? 

• Individueel afsprakenprogramma op maat van uw bedrijf  

• Modulair samengesteld programma: u start in São Paulo, daarna kan naargelang de 

sector/interesse de zakenreis verdergezet worden in andere Braziliaanse steden 

zoals Rio de Janeiro/Curitiba/São Paulo 

• Netwerkactiviteit(en) 

• Praktische beslommeringen zoals hotelreservaties, transfers e.d. worden voor u 

geregeld 

• Recuperatie van een deel van uw reis- en verblijfkosten via de FIT-subsidieregeling 

(onder bepaalde voorwaarden) 

 

VOORLOPIG PROGRAMMA (25/04/2019) 

Hieronder vindt u een voorlopig programma. Het algemene schema van de steden ligt vast, 

maar er kunnen per stad nog variaties in het programma optreden. 

BRAZILIË 

 

Zondag 8 september 2019 Vertrek in Brussel Nationale Luchthaven 

 Aankomst in Sao Paulo en check-in het hotel 
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Maandag 9 september 2019 Voormiddag: uitdelen programma´s + rondetafel met lokale 

Vlaamse ondernemers die hun ervaringen in Brazilië delen 

 Namiddag: Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/

 persoonlijk afsprakenprogramma 

 Avond: netwerkreceptie met Belgische en Braziliaanse 

ondernemers  in residentie Belgisch Consul-Generaal in São 

Paulo 

 

Dinsdag 10 september 2019 Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/persoonlijk 

afsprakenprogramma in São Paulo en/of andere steden 

 Avond: diner aangeboden door FIT São Paulo 

 

Woensdag 11 september 2019 Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/persoonlijk 

afsprakenprogramma in São Paulo en/of andere steden 

  

Donderdag 12 september 2019 Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/persoonlijk 

afsprakenprogramma in São Paulo en/of andere steden 

 Avond: Individuele terugkeer naar Brussel afhankelijk van het 

persoonlijk afspraken programma. 

Het afsprakenprogramma zal gecoördineerd worden door onze Vlaams Economisch 

Vertegenwoordiger in São Paulo, dhr. Dirk Schamphelaere (saopaulo@fitagency.com).  

PRAKTISCHE INFO 

REIS EN VERBLIJF  

VLUCHTEN 

Reis- en verblijfkosten 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 gezamenlijke transfer luchthaven/hotel wordt voorzien op basis van voorgestelde 

vlucht.  

Aangezien de terugkeer van iedere deelnemers anders kan zijn o.w.v. individueel programma 

en bezochte steden, zullen we enkel een suggestie doen voor vertrek vanuit Brussel. U kan 

uw terugkeer bepalen en bespreken met ons team in Brazilië.  

SUGGESTIE VLUCHTROUTES:  

Vertrek in Brussel op zondag 8 september 2019. Hierbij ons voorstel: 

KL1722: Brussel 08u05 – Amsterdam 09u00 

KL 791: Amsterdam 10u10 - São Paulo 17u10 

mailto:saopaulo@fitagency.com
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HOTELS 

Hieronder vindt u het hotel dat geselecteerd werd voor deze zending. Dit hotel fungeert als 

ontmoetingsplaats en ook de groepstransporten zullen vanuit deze locatie vertrekken. 

Indien u wenst, kunnen we voor u hotelkamers boeken. Na uw inschrijving zal onze Vlaams 

economisch vertegenwoordiger u contacteren voor uw verdere planning (andere locaties 

indien van toepassing). 

SÃO PAULO, BRAZILIË 

The Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel: https://www.tivolihotels.com/en/tivoli-mofarrej-sao-

paulo 

Deluxe room (single): 650 BRL + 5% ISS (+/- 150 € + 5%) *(kamer/nacht: inclusief ontbijt en 

internet) * 

Deluxe room (double): 700 BRL + 5% ISS (+/- 165 € + 5%) *(kamer/nacht: inclusief ontbijt en 

internet)*  

* Dit zijn de tarieven die wij kunnen garanderen voor de eerste 15 ingeschreven deelnemers. 

U ontvangt hiervoor een hotelformulier dat u dient in te vullen en terug te sturen naar 

arianne.vandenheuvel@fitagency.be indien u via FIT uw kamer wenst te boeken. 

INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 

• 1 augustus 2019: voor het verkrijgen van een individueel afsprakenprogramma. Na deze 

datum kunnen we wegens organisatorische redenen voor u geen individueel 

afsprakenprogramma meer voorzien. 

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 

Inschrijving € 600 € 300 

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

verblijfskosten.  

REISADVIES 

Voor een reis van minder dan 90 dagen, heeft u geen visum nodig voor deze landen voor 

Belgen. Verzeker u van een reispaspoort dat nog minstens zes maanden geldig is na de 

terugvlucht.  

https://www.tivolihotels.com/en/tivoli-mofarrej-sao-paulo
https://www.tivolihotels.com/en/tivoli-mofarrej-sao-paulo
mailto:arianne.vandenheuvel@fitagency.be
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Raadpleeg zeker volgende website om na te gaan welke maatregelen u dient te treffen 

(inentingen, veiligheidsvoorschriften…): https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-

land?country=Brazil  

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 (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 

 

Arianne Van den Heuvel, Assistent Areamanager 

T 02 504 88 40 

arianne.vandenheuvel@fitagency.be  

BEKNOPTE ECONOMISCHE INTRODUCTIE 

BRAZILIË 

Brazilië is een continent op zich, ongeveer 270 maal de omvang van België. 

Het is dan ook onze belangrijkste Zuid-Amerikaanse handelspartner, 63% van de Vlaamse 

export naar Zuid-Amerika heeft Brazilië als bestemming. 

Het Braziliaanse Bruto Binnenlands Bruto (BBP) kent sinds 2017 terug een langzame groei. 

Nu dat er terug politieke stabiliteit heerst zou deze groei aanhouden voor de komende 

jaren onder het mandaat van President Bolsonaro. Economisten verwachten dat de groei 

tussen de 2% en 3% zal liggen. 

Het gehele economische plaatje zal sterk afhangen van de pensioenhervorming. Indien deze 

snel wordt doorgevoerd, zal de Braziliaanse economie een boost kennen. Alles wijst er op 

dat de huidige regering deze hervorming als een prioriteit behandelt. Met de 

pensioenhervorming en het uitblijven van een mondiale crisis, voorspellen de meest 

optimistische economen zelfs een groei tussen de 5% en 7% voor de komende jaren. Dit zou 

van Brazilië terug de sterke speler van weleer maken en het land zal zo zijn plaats 

behouden tussen de 10 grootste economieën ter wereld. 

Bovendien komt na meer dan 10 jaar onderhandelingen schot in een mogelijk 

vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Mercosul (Mercosur). Dit kan voor een 

bijkomende impuls voor de buitenlandse handel met Brazilië vormen. 

https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-land?country=Brazil
https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-land?country=Brazil
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies
mailto:subsidies@fitagency.be
mailto:ewa.bulthez@fitagency.be
mailto:ewa.bulthez@fitagency.be
mailto:arianne.vandenheuvel@fitagency.be

