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PRINSELIJKE MISSIE SENEGAL  

PROGRAMMA & INFO 

VOORLOPIG PROGRAMMA (d.d. 06/02/2020) 

Het programma is nog in opmaak en dus onderhevig aan veranderingen. 
 

Zondag 7 juni 2020 

 
10:55 

Vertrek met vlucht Brussels Airlines  
Brussel (BRU) 10:55 – Dakar (DSS) 15:05 
Reistijd: 6:10u 
 

 
18:30 

- Welkomstcocktail in Radisson Blu hotel Dakar 
- overhandiging van de individuele programma’s  
- Informatiesessie voor de delegatieleden 
 

20:00 Ontmoet uw regionale partners – netwerkreceptie aangeboden door Flanders Investment & Trade, 
Voka en Unizo voor alle Vlaamse bedrijven 
 

Maandag 8 juni 2020 

08:30 Openingsceremonie in aanwezigheid van HKH prinses Astrid en ministers 
 

Vanaf 10:00 
doorlopend 

Individuele B2B-afspraken met Senegalese partners  

14:30 Thematische seminaries: (gelijktijdig) 

• Infrastructuur & bouw 

• Logistiek & transport 

• Water & hernieuwbare energie 
 

17:00 Slotceremonie van de 3 seminaries in aanwezigheid van HKH prinses Astrid en ministers 
 

Dinsdag 9 juni 2020 

doorlopend Individuele B2B-afspraken met Senegalese partners  
 

07:30 Ontbijtseminarie: “Business environment outlook, challenges & opportunities” 
 
Georganiseerd door BNP Paribas – persoonlijke uitnodiging vereist 

08:30 Seminarie :« Connectivité commerciale entre la Belgique et le Sénégal : comment s’adapter à un 
environnement commercial extrêmement changeant » 
 
Georganiseerd door Unizo.  

TBC Bezoek in groep aan lokale Ministeries en autoriteiten zoals 
- Ministerie van Energie 
- Ministerie van bouw en infrastructuur 
- Ministerie van Water 
- Ministerie van gezondheid 
- Ministerie van onderwijs 

 

TBC Bezoek aan Diamniadio (nieuw gecreëerde stad in opbouw -30 km van Dakar)) 
 
Diamniadio is gepland als een Smart City, een duurzame, milieubewuste en intelligente stad 
beheerd volgens de nieuwste technologieën. 

12:25 B2G lunch georganiseerd door Verbond Belgische Ondernemingen  
 
Georganiseerd door VBO, persoonlijke uitnodiging vereist 

TBC  Eventuele bedrijfsbezoeken TBC  

15:00 Seminarie Vrouwelijke ondernemers: “Vectors of economic and human growth between Europe 
and Africa” in aanwezigheid van HKH prinses Astrid en ministers 
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 Ceremoniële ondertekening van MOU’s of contracten in aanwezigheid van HKH prinses Astrid en 
ministers 
 

Avond Officiële Belgische receptie (waar u uw lokaal contact kan op uitnodigen) 
 
 

Woensdag 10 juni 2020 

doorlopend Individuele B2B-afspraken met Senegalese partners 
 

08:00 Ontbijtseminarie: “Succes stories VBO” in aanwezigheid van HKH prinses Astrid en ministers 
Voorstelling van enkele succesvolle Belgisch-Senegalese samenwerkingen (visibiliteit voor de 
KMO’s)  
 
Georganiseerd door VBO, persoonlijke uitnodiging vereist  

TBC Forum van Dakar: Vivre en ville en Senegal en 2030 

10:00 Seminarie: “Brussels: International Arbritation Hub” 
 
Georganiseerd door CEPANI. 
Cepani is het Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie. Het helpt partijen in conflict om op een 
veilige en efficiënte manier tot een werkbare oplossing te komen. 

 
21:20 
 

Terugvlucht naar België met Brussels Airlines 
Dakar (DSS) – Brussel (BRU) 
Reistijd: 05:45u 
 

Donderdag 11 juni 2020 

05:05 Aankomst in Brussel 
 

 
Blijft u langer in Senegal? Dan informeren wij u graag over 

- Forum van Dakar van 9 tem 11 juni 
- Dakar Biënnale van 28 mei tem 28 juni 

 

DEELNAMEPRIJS 

De deelnameprijs omvat een bijdrage in de organisatiekosten, waaronder deelname aan briefings, seminaries 
ter plaatse, bedrijfsbezoeken of andere officiële events, indien van toepassing op uw bedrijf. Ook inbegrepen 
zijn de groepstransfers van en naar de luchthaven, indien u de door FIT voorgestelde vluchten hebt geboekt. 
Niet inbegrepen: vluchten, individuele verplaatsingskosten, hotels en overige individuele verblijfskosten. 
 
Deelnameprijs 1ste deelnemer van een bedrijf: € 600 
Per extra deelnemer van hetzelfde bedrijf:  € 300 
 

VLUCHTEN EN HOTELS 

U staat zelf in voor het reserveren van uw vluchten en hotel! 

Na inschrijving ontvangt u een link voor online reservatie van de voor deze missie geselecteerde vluchten en 

hotel, via het reisagentschap BCD Meetings & Events. Gelieve rekening te houden met de voorwaarden en 

condities. 

 

Vluchten SN - Brussels Airlines 

Zondag 7 juni 2020 Brussels (BRU) – Dakar (DSS) 10:55 – 15:05 (6:10u) 

Woensdag 10 juni 2020 Dakar (DSS) – Brussels (BRU) 21:20 – 05:05 +1 (5:45u) 

 

Prijzen vluchten 

Economy Class (40 eerste reservaties in optie)  € 580  

Economy Class (30 extra plaatsen in optie)  € 833 

Economy Plus  € 1.364  

https://www.afrika-innovation.com/
https://www.afrika-innovation.com/
http://biennaledakar.org/
http://www.cvent.com/events/belgian-economic-mission-to-senegal/custom-20-4cf147f10a1e4116b9b6ca7faa7cfee7.aspx?ct=6f130774-5091-4ed1-b92b-e8394ec3a8ba
http://www.cvent.com/events/belgian-economic-mission-to-senegal/custom-20-4cf147f10a1e4116b9b6ca7faa7cfee7.aspx?ct=6f130774-5091-4ed1-b92b-e8394ec3a8ba
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Business Class  € 3.036  

 

Hotel 

Als hotel voor deze missie werd hotel Radisson Blu Dakar Sea Plaza geselecteerd, waar de meeste activiteiten 

zoals de briefing, seminaries e.d. zullen plaatsvinden. 

 

Standaard kamer: € 268,16 / nacht (inclusief ontbijt) 

SUBSIDIES 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen Vlaamse kmo’s voor deze actie een subsidie aanvragen. Raadpleeg onze 

website om na te gaan of u in aanmerking komt: info en voorwaarden. 

REISDOCUMENTEN 

Voor Senegal heeft u een internationaal reispaspoort nodig dat nog minstens 6 maanden geldig is op de dag 

van aankomst. U heeft geen visum nodig. 

Een vaccinatiecertificaat tegen gele koorts is aanbevolen en in sommige gevallen verplicht. Meer info vindt u 

op https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde/info-per-land 

NOG VRAGEN? CONTACTEER ONS 

Catherine Van Ransbeeck, Areamanager Sub-Sahara Afrika 
T: 02 504 88 62 
catherine.vanransbeeck@fitagency.be 
 
Arianne Van den Heuvel, Assistent areamanager  
T: 02 504 88 40 
arianne.vandenheuvel@fitagency.be  
 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-dakar-sea-plaza?facilitatorId=RHGSEM&cid=a%3Aps%2Bb%3Aggl%2Bc%3Aemea%2Bi%3Abrand%2Be%3Ardb%2Bd%3Amea%2Br%3Abrt%2Bf%3Anl-NL%2Bh%3ADKRZH%2Bg%3Aho%2Bv%3Acf&mkwid=sqzFyMndo_dc&pcrid=356908822505&pkw=%2Bsea%20%2Bplaza%20%2Bradisson%20%2Bblu%20%2Bhotel%20%2Bdakar&pmt=b&slid=&pgrid=74832772761&ptaid=kwd-369999361349&gclid=CjwKCAiAluLvBRASEiwAAbX3GczwmuCYfsfX1Z3Ul69l-CjyFfxsyFrvZLe0fyGf5mNl4HO1ljqUkRoCKbgQAvD_BwE
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies-en-financiering
https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde/info-per-land
mailto:catherine.vanransbeeck@fitagency.be
mailto:arianne.vandenheuvel@fitagency.be

