
           

         
 
           TRADE-Mission NL-IND 2017-2 

 

     Zakelijke Trademissie naar JKT-Indonesië van 07 OKT t/m 15 OKT 2017 

        
 
In samenwerking met de diversen officiele instanties, zoals Ministerie in Jakarta, INA en de Indonesische Ambassade in  
Den Haag organiseert Tryader International een belangrijke zakenmissie naar de archipel van Indonesië van 07 okt t/m      15 
okt 2017 op het gebied van Tech-Development. Ondernemers die nu nog weinig zakendoen met Indonesië kunnen hiervoor 
een mogelijke mooie subsidie ontvangen. (Vlucht vertrekt op 07 oktober !) 
  
Indonesië: 

Indonesië heeft een van de snelst ontwikkelende economieën in de regio en in de wereld, met veel natuurlijke grondstoffen 
en een snel groeiende binnenlandse consumentenmarkt. De groeiende Indonesische middenklasse heeft een voorkeur voor 
vele Nederlandse merken, cq. producten en vooral technische ontwikkelingen, kennis en knowhow. Daarnaast ontwikkelt het 
land zich enorm snel waardoor de overheid veel investeert in belangrijke projecten in de agro, bouw, infrastructuur, 
afvalmanagement, environmental recycling en water management. 
 

ASEAN voordelen voor Indonesië:  

Indonesië is lid van ASEAN, de Associatie van Zuid-Oost Aziatische Naties, het derde grootste handelsblok in de wereld na de 
E.U. en het Noord Amerikaanse Vrijhandelsakkoord. Met zelf al meer dan 280 miljoen inwoners en als één van de Aziatische 
Tijgers heeft Indonesië daarmee een sterke en directe toegang tot zo’n 600 miljoen mensen binnen de regio. Verder ontstaan 
er kansen in productie omdat de ASEAN landen de traditionele productierol van China overnemen. Door de 
vrijhandelsovereenkomst met China hebben grote gerenommeerde bedrijven reeds verregaande plannen om grootschalige 
productie, van bijvoorbeeld tablets en telefoons, te verplaatsen van China naar Indonesië. Ook grote Nederlandse 
voedselproducten hebben verregaande plannen voor de bouw van nieuwe productie locaties in het land. 



            
        

 
 
Kansrijke sectoren: 

 Havenontwikkeling, Bouw & 
Infrastructuur 

 Watermanagement 
 Afval Management & Recycling 
 Agricultuur & Horticultuur 

 

 Land- en Tuinbouw 
 Poultry 
 Voedsel (zuivel) 
 Medische Technologie & 

Gezondheidszorg 
 

 

Bedrijvenprogramma 

De missie biedt een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om het land te verkennen en om 
nieuwe contacten te leggen. Het programma geeft rechtstreekse relevante informatie vanuit de praktijk via 
bedrijvenbezoeken, informatieve seminars en door matchmaking . Daarnaast kunt u via verschillende netwerk activiteiten 
direct contact leggen met vertegenwoordigers van ministeries, lokale overheden, brancheorganisaties en potentiële 
zakenpartners in Indonesië. Verder is het ook mogelijk om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen tijdens een van 
de bijeenkomsten en in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders. 

 
Samenvatting 
Wat:                 Zakenmissie naar Jakarta, Indonesië 
Wanneer:             Vertrek op 07 oktober en in Jakarta van 07 okt t/m 15 okt 2017 
Programma:  Het volledige programma in Jakarta onder begeleiding van  

Indonesische bewindvoerders wordt separaat meeegestuurd 
Aanmelden:         Aanmelden vóór 01 september 2017 via Trademission2017-1@tryader.com   
                     Na ontvangst van uw aanmelding zal contact met u worden opgenomen voor  
  een persoonlijk intakegesprek. 
Kosten:             De kosten voor deelname bedragen € 2.750,00 ex !!   per deelnemer 

Reis- en Verblijf worden door ons in bepaalde Hotels van goede klasse geboekt icm Vlucht met Garuda) 
 Incl. netwerkdiner, netwerkborrel, matchmaking, seminars en  sight-seeing. 

Eventuele kosten voor tolken en individueel transport zijn voor eigen rekening.  
Subsidie:          Als u nog geen zaken doet met Indonesië kunt u mogelijk via ons bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een 

subsidie / missievoucher aanvragen voor deelname aan deze missie! Welke wij geheel gratis voor U aanvragen! 
  

Contact:                Tryader International 
De heer Ron Abrahamsz +31(0)10 742 00 45 / +31 (0)6-275 275 75      

                         E-mail: ron@tryader.com   
Voorwaarden:  
Tryader International behoudt zich het recht voor om deelnemers te selecteren. De handelsmissie gaat door bij een minimaal aantal van 5 deelnemers. 
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