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GROEPSZAKENREIS NAAR PERU EN ECUADOR 

3 – 9 NOVEMBER 2019 

 

Van 3 – 9 november 2019 organiseert Flanders Investment & Trade (FIT) een multisectoriële 

groepszakenreis naar Peru en Ecuador. 

De Peruviaanse economie blijft bij de sterkst groeiende economieën in de regio: 3,8% in 2019.  Peru 

voert al 25 jaar een stabiel macro economisch beleid, heeft gezonde overheidsfinanciën en is open 

voor business dankzij het vrijhandelsverdrag met de Europese Unie.    

Ecuador heeft de kentering ingezet om zijn protectionistische koers te laten varen en, naar het beeld 

van buurlanden Colombia en Peru, te gaan voor een meer open economie. Het is dus zeker een goed 

moment om deze markt te verkennen. 

Voor wie deze belangrijke exportmarkten wil (her)ontdekken, is deze groepszakenreis de ideale 
gelegenheid om in één week het volledige potentieel van Peru en Ecuador in te kunnen schatten.   

 

PROGRAMMA 

WAT BIEDEN WE AAN? 

• Individueel afsprakenprogramma op maat van uw bedrijf  

• Modulair samengesteld programma: u start in Lima, waarna we Ecuador (Guayaquil en 

Quito) gaan ontdekken of u kan inschrijven voor 1 van beide landen. 

• 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 (03/06/2019) 

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. 

PERU 

 

Zondag 3 november 2019 Aankomst in Lima en check-in het hotel 

 

Maandag 4 november 2019 Voormiddag: uitdelen programma´s + ontbijtbriefing over Peru 

 Start van de B2B’s 

 Namiddag: Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/

 persoonlijk afsprakenprogramma 

  

Dinsdag 5 november 2019 Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/persoonlijk 

afsprakenprogramma in Lima 

 Avond: Netwerkreceptie met Belgische en Peruviaanse ondernemers 

in residentie Belgische ambassadeur in Lima. 
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ECUADOR 

 

Woensdag 6 november 2019 Voormiddag: vlucht van Lima naar Guayaquil 

 Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/persoonlijk 

afsprakenprogramma in Guayaquil 

Avond: Netwerkreceptie met ondernemers uit Guayaquil. 

  

Donderdag 7 november 2019 Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/persoonlijk 

afsprakenprogramma in Guayaquil. 

Avond: vlucht Guayaquil – Quito 

 

Vrijdag 8 november 2019 Zakelijke contacten met lokale, potentiële partners/persoonlijk 

afsprakenprogramma in Quito.  

Avond: farewell drink. 

 

Zaterdag 9 november 2019 Vertrek uit Ecuador  

 

Zondag 10 november 2019 Aankomst in Brussel 

Het afsprakenprogramma zal gecoördineerd worden door onze posthoofd in Lima, dhr. Pieter Embo 

(lima@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 hotel/luchthaven wordt voorzien op basis van deze vluchten.  

SUGGESTIE VLUCHTROUTES:  

KL1724   03NOV BRUSSEL - AMSTERDAM  10:40 - 11:40                   

KL 743    03NOV AMSTERDAM - LIMA           12:35 – 19:15                     

AV7391  06NOV LIMA - GUAYAQUIL             10:40 – 13:05                    

      Operated by AVIANCA Ecuador                                             

AV1671  07NOV GUAYAQUIL - QUITO          20:06 – 21:01                      

      Operated by AVIANCA Ecuador                                             

KL 751   09NOV QUITO - AMSTERDAM         17:35 – 13:30                 

KL1731  10NOV AMSTERDAM - BRUSSEL     16:50 – 17:30  

 

mailto:lima@fitagency.com
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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. 

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). 

LIMA, PERU 

Sonesta Hotel el Olivar Lima: https://www.sonesta.com/pe/lima/sonesta-hotel-el-olivar-lima 

Standard room (single): $ 153,60 (± € 137 - kamer/nacht, inclusief taks, ontbijt en internet) 

Standard room (double): $ 165,12 (± € 147 - kamer/nacht, inclusief taks, ontbijt en internet) 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

Wyndham hotel Guayaquil: www.wyndhamguayaquil.com - www.ghlhoteles.com 

Deluxe room: $ 149,36 (± € 134 - kamer/nacht, inclusief taks, ontbijt en internet) 

QUITO, ECUADOR 

Hoteles Dann Carlton: http://www.hotelesdann.com/dann-carlton-quito/  

Single room: $ 138,17 (± € 124 - kamer/nacht, inclusief taks, ontbijt en internet) 

Om via FIT uw kamer te reserveren, ontvangt u na uw inschrijving een hotelformulier dat u dient in 

te vullen en terug te sturen naar debbie.impens@fitagency.be  

 

INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK 

• 1 oktober 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 volledige missie  € 800 € 400 

Inschrijving per stad € 400 € 200 

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

verblijfskosten.  

 

https://www.sonesta.com/pe/lima/sonesta-hotel-el-olivar-lima
http://www.wyndhamguayaquil.com/
http://www.ghlhoteles.com/
http://www.hotelesdann.com/dann-carlton-quito/
mailto:debbie.impens@fitagency.be
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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 bij aankomst.  

Raadpleeg zeker volgende website om na te gaan welke maatregelen u dient te treffen (inentingen, 

veiligheidsvoorschriften…) 

- Peru: https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-land?country=Peru  

- Ecuador: https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-land?country=Ecuador  

 

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  

 

Debbie Impens, Assistent Areamanager 

T 02 504 87 97, debbie.impens@fitagency.be  

 

BEKNOPTE ECONOMISCHE INTRODUCTIE 

PERU 

Peru voert voortdurend overheidsinspanningen uit om de oprichting en uitbating van bedrijven te 

vergemakkelijken. Dit is duidelijk merkbaar in de ranking “Doing Business"(2019), waar Peru goed is 

voor de derde plaats in Zuid-Amerika, na Chili en Colombia. Volgens “Guía de Negocios e Inversión en 

el Perú 2018 / 2019 de EY” Peru heeft in de afgelopen 20 jaar een ononderbroken gemiddelde groei 

van 4,6% gekend. 

ECUADOR 

Ecuador is lid van verschillende regionale politieke en economische groeperingen zoals de 

Andesgemeenschap, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Gemeenschap van Latijns-

Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) en de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR). 

Ecuador heeft ook handelsovereenkomsten gesloten met de Europese Unie, MERCOSUR, Mexico, 

Guatemala, Chili, Cuba, Nicaragua, El Salvador en de EFTA. Het vrijhandelsakkoord tussen de Europese 

Unie en Ecuador is in werking sinds 1 januari 2017. De Ecuadoraanse overheid heeft de volgende 

prioriteiten gesteld: particuliere investeringen bevorderen, overheidsuitgaven verlagen en corruptie 

aanpakken. 

https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-land?country=Peru
https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-land?country=Ecuador
mailto:website
mailto:subsidies@fitagency.be
mailto:ewa.bulthez@fitagency.be
mailto:debbie.impens@fitagency.be

