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VOORLOPIG PROGRAMMA
Zondag 24/4
Vlucht Brussel-Bangalore
Avond: welkomstbriefing en gezamenlijk diner
Maandag 25/4
Ganse dag: individuele b2b’s op maat – in het hotel of op verplaatsing
Avond: seminarie gevolgd door netwerkreceptie
Dinsdag 26/4
Voormiddag: individuele b2b’s op maat
Namiddag: vlucht Bangalore - Mumbai
Avond: welkomstbriefing gevolgd door netwerkreceptie
Woensdag 27/4
Ganse dag: individuele b2b’s op maat – in het hotel of op verplaatsing
Avond: seminarie gevolgd door netwerkreceptie
Donderdag 28/4
Voormiddag: vlucht Mumbai – New Delhi
Namiddag: welkomstbriefing en b2b’s op maat
Avond: seminarie gevolgd door netwerkreceptie
Vrijdag 29/4
Ganse dag: individuele b2b’s op maat
Avond: gezamenlijk diner gevolgd door nachtvlucht New Delhi – Brussel
Meer details over het programma volgen later.
Afspraken vinden plaats bij de Indische prospects of in een vergaderzaal van het hotel.
U bezoekt de prospects per taxi of huurwagen.

VLUCHTEN – HOTELS - REISDOCUMENTEN
De verplaatsing naar India en binnenlandse verplaatsingen gebeuren op initiatief van de deelnemer.
Flanders Investment & Trade zal u na het intakegesprek vrijblijvende hotelvoorstellen en vluchten bezorgen net

www.flandersinvestmentandtrade.com

zoals info over noodzakelijke reisdocumenten.
Meer informatie hierover volgt op het gepaste tijdstip.

DEELNAMEPRIJS
•

•

Bijdrage aan FIT: €450 voor de eerste deelnemer van het bedrijf (€225 per bijkomende deelnemer van
hetzelfde bedrijf)
De deelnameprijs omvat een bijdrage in de organisatiekosten van de groepszakenreis. Niet inbegrepen
in de deelnameprijs zijn de vluchten, individuele verplaatsingskosten, hotels en overige individuele
verblijfskosten.
Bijdrage aan Voka West-Vlaanderen: €200 excl. BTW (€100 excl. BTW per bijkomende deelnemer van
hetzelfde bedrijf)
Voor de begeleidingssessies aangeboden door Voka West-Vlaanderen.

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 moet ook de nodige rechten hebben om in naam van uw onderneming subsidies aan te vragen en te
beheren.
• Tip: Zorg dat u kan inloggen met elektronische identiteitskaart (eID)!

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
Tot en met 15 januari 2022 of tot de actie volzet is.
Er worden slechts 15 bedrijven toegelaten. Snel inschrijven is dus de boodschap!
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MEER INFO
Bart Van den Bossche
Areamanager Centraal- en Zuid Azië
T 02 504 87 09 | E bart.vandenbossche@fitagency.be
Conny De Keukeleire
Assistant Areamanager
T 02 504 88 59 | E conny.dekeukeleire@fitagency.be
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