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GROEPSZAKENREIS NAAR DE VS EN CANADA 

22 – 28 MAART 2020 

 

Van 22 tot 28 maart 2020 organiseert Flanders Investment & Trade (FIT) een multisectoriële 

groepszakenreis naar de Verenigde Staten en Canada. 

Het moet niet altijd New York, Californië of Silicon Valley zijn. De ‘Midwest’, met Chicago als 

belangrijkste stad, loont zeker de moeite om te verkennen. 

Chicago is de derde grootste stad van de VS en kent de meest gediversifieerde economie 

onder de grote steden. De stad heeft de best geconnecteerde luchthaven van de VS en staat 

al zes jaar onafgebroken op nummer 1 in de lijst van meest attractieve Amerikaanse steden 

voor bedrijfsrelocatie en -uitbreidingen. De beschikbaarheid van personeel, de uitstekende 

transportfaciliteiten en het bloeiende zakenleven maken van de stad bovendien een 

aantrekkingspool voor buitenlandse directe investeringen.  

Canada is de 10de grootste economie ter wereld. De economische groei blijft stabiel met 

groeicijfers net boven de 2%. Het vrijhandelsakkoord CETA, dat ondertussen volledig in 

werking is, is een bijkomende motivatie voor Vlaamse bedrijven om hun focus op Canada te 

richten. Dit akkoord elimineert de importtaksen en werkt de niet-tarifaire belemmeringen 

weg. Sinds de start van dit akkoord is de Vlaamse export naar Canada constant gestegen. In 

2018 steeg onze export met 17%, waarmee Canada de top-20 van exportbestemmingen 

binnenkomt. 

Deze missie bezoekt de 2 belangrijkste economische motoren in Canada: Toronto en 

Montreal. 

Wenst u de VS en Canada te (her)ontdekken? Deze groepszakenreis is de ideale gelegenheid 

om op één week tijd het volledige potentieel in te schatten dankzij een op maat gemaakt 

b2b-afsprakenprogramma en enkele netwerkevents. 

PROGRAMMA 

WAT BIEDEN WE AAN? 

• Individueel afsprakenprogramma op maat van uw bedrijf,  

• U start in de VS in Chicago, waarna we Canada (Toronto en Montreal) gaan 

ontdekken of u kan inschrijven voor aparte bestemmingen, 

• 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). 

 

 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies-en-financiering
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies-en-financiering
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VOORLOPIG PROGRAMMA (25/03/2020) 

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. U kan kiezen om deel te 

nemen aan het volledige traject of slechts 1 of 2 steden te bezoeken. 

Zondag 22 maart 2020 REISDAG - CHICAGO 

- Vertrek in Brussels Airport 

- Aankomst in Chicago en inchecken in het hotel 

- 18.00: briefing en uitdelen programma’s en 

welkomstdrankje in hotel 

 

Maandag 23 maart 2020 CHICAGO 

- Rondetafel/presentaties met lokale overheid en 

Belgische/Vlaamse ondernemers ter plaatse  

- Namiddag: zakelijke contacten met lokale potentiële 

partners/persoonlijke afsprakenprogramma’s 

- Avond: netwerkreceptie met Belgische/Vlaamse, 

Amerikaanse ondernemers en contacten 

 

Dinsdag 24 maart 2020 CHICAGO 

- Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/ 

persoonlijke afsprakenprogramma’s   

- Late namiddag: transfer naar Toronto 

 

Woensdag 25 maart 2020 TORONTO 

- Rondetafel met Belgische/Vlaamse ondernemers ter 

plaatse 

- Zakelijke contacten met lokale potentiële 

partners/persoonlijke afsprakenprogramma’s 

- Avond: netwerkreceptie met Belgische/Vlaamse, Canadese 

ondernemers en contacten  

  

Donderdag 26 maart 2020 TORONTO 

- Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/ 

persoonlijke afsprakenprogramma’s in Toronto 

- Transfer naar Montreal  

- ’s Avonds: informeel diner met enkele lokale zakenmensen 

in Montreal 

 

Vrijdag 27 maart 2020 MONTREAL 

- Zakelijke contacten met lokale, potentiele partners/ 

persoonlijke afsprakenprogramma’s in Montreal 

- Terugvlucht naar Brussel 

 

Zaterdag 28 maart 2020 REISDAG 

- Aankomst in Brussels Airport 
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Het afsprakenprogramma voor Chicago zal gecoördineerd worden door onze Vlaams 

Economisch Vertegenwoordiger in Chicago, dhr. Piet Morisse (chicago@fitagency.com). 

Het afsprakenprogramma voor Canada zal gecoördineerd worden door onze Vlaams 

Economisch Vertegenwoordiger in Montreal, dhr. Yves Lapere (montreal@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 lokale 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.  

SUGGESTIE VLUCHTROUTES:  

Vertrek in Brussel op zondag 8 maart 2020. Hierbij ons voorstel: 

UA 973   22MAR  BRUORD           1005 1325             

AC7682   24MAR  ORDYYZ             1835 2111       

AC7972   26MAR   YTZYUL             1715 1825              

AC 832   27MAR   YULBRU            2025 0810+1 

 

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 reserveren. Na uw inschrijving zal onze 

Vlaams Economisch Vertegenwoordiger u contacteren voor uw verdere planning (andere 

locaties indien van toepassing). 

CHICAGO, VS 

La Quinta Inn & Suites Chicago Downtown 

Standard Room – 1 King Bed or 2 Queen Beds  

Prijs: 119.00 $ per nacht + 17,39 % taks (kan veranderen) – internet en ontbijt inbegrepen 

mailto:chicago@fitagency.com
mailto:chicago@fitagency.com
mailto:montreal@fitagency.com
mailto:montreal@fitagency.com
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TORONTO, CANADA 

Novotel Toronto Centrum 

Kamer (single): 179 CAD/nacht + 17,52 % taks, internet inbegrepen (+- 150 EUR) 

Kamer (double): 205 CAD/nacht + 17,52 % taks, internet inbegrepen (+/- 165 EUR) 

MONTREAL, CANADA 

Alt hotel Montreal 

Kamer (single): 159 CAD/nacht + 18,5 % taks, zonder ontbijt, internet inbegrepen (+- 125 EUR) 

Kamer (double): 159 CAD/nacht + 18,5 % taks, zonder ontbijt, internet inbegrepen (+- 125 

EUR) 

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

wendy.desmedt@fitagency.be indien u via FIT uw kamer wenst te reserveren. 

INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 

• 7 februari 2020: 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 (volledig traject) € 750 € 375 
Inschrijving (per stad) € 250 € 125 

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

verblijfskosten.  

REISDOCUMENTEN 

Reisdocumenten VS: visum aanvragen via het ESTA-systeem. Dit kan online via volgende 

website: https://esta.cbp.dhs.gov/esta.   

Echter opgelet: in sommige specifieke gevallen dient u toch een visum aan te vragen. Over 

welke gevallen het precies gaat, vindt u op volgende website: 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten 

Reisdocumenten Canada: visum aanvragen via het eTA-systeem: Electronic Travel 

Authorization (eTA): https://onlineservices-

servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.32675195.435703424.1433317329  

 

mailto:wendy.desmedt@fitagency.be
mailto:wendy.desmedt@fitagency.be
https://esta.cbp.dhs.gov/esta
https://esta.cbp.dhs.gov/esta
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.32675195.435703424.1433317329
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.32675195.435703424.1433317329
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.32675195.435703424.1433317329
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.32675195.435703424.1433317329
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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! 

NOG VRAGEN? 

 

Ewa Bulthez, Areamanager Amerika  

T 02 504 87 70 

ewa.bulthez@fitagency.be 

 

Wendy De Smedt, Assistent Areamanager 

T 02 504 88 73 

wendy.desmedt@fitagency.be  

BEKNOPTE ECONOMISCHE INTRODUCTIE 

VERENIGDE STATEN 

Vandaag de dag ligt Chicago  op een uitzonderlijk strategische positie, zowel voor trein- als 

autoverkeer. Deze positie heeft Chicago, de derde grootste stad van de VS, tot het grootste 

industriële centrum van Amerika gemaakt, zelfs nog groter dan New York en Los Angeles.  

Chicago en zijn voorsteden, die samen de Chicago Metropolitan Area vormen, is de 

thuisbasis van 36 Fortune 500 bedrijven en is een transport- en distributiecentrum. 

Productie, drukkerijen, uitgeverijen, verzekeringen, transport, financiële handel en diensten 

en voedselverwerking spelen ook een belangrijke rol in de economie van de stad. De totale 

economische output van Chicago in GMP bedroeg in 2018 een totaal van 703,9 biljoen dollar 

waardoor Chicago gelijk staat aan de 20ste grootste economie ter wereld. 

Voor meer info, nodigen we u uit om het landendossier VS te lezen op onze website: 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/verenigde-staten 

CANADA 

Deze missie bezoekt in Canada de 2 belangrijkste economische motoren, Toronto en 

Montreal. 

Toronto is de belangrijkste economische stad in Canada en staat in voor 18,5 % van 

Canada´s bnp of 332 mld CAD.  Het is zowel het hart van de financiële wereld als een 

commerciële, distributie en industriële hub. 

Montreal is de 2de belangrijkste stad, verantwoordelijk voor 11 % van het bnp van Canada of 

193 mld CAD.  Het is zowel een technologisch als een commercieel, cultureel en industrieel 

centrum. 

Voor meer info, nodigen we u uit om het landendossier Canada te lezen op onze website: 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/canada 

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies
mailto:subsidies@fitagency.be
mailto:subsidies@fitagency.be
mailto:ewa.bulthez@fitagency.be
mailto:ewa.bulthez@fitagency.be
mailto:ewa.bulthez@fitagency.be
mailto:ewa.bulthez@fitagency.be
mailto:wendy.desmedt@fitagency.be
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