Zakendoen in India: De do's & don'ts
op een rijtje
Heeft u geen of slechts beperkte ervaring op de Indiase markt? Met deze gratis
infosessie geven wij graag het startschot van het traject ‘Start2Export2 India’. Daarin
begeleiden Voka West-Vlaanderen en Flanders Investment & Trade u van nabij bij de
eerste stappen op deze interessante en uitdagende markt.
Tijdens deze online infosessie laten wij u graag kennismaken met de voornaamste troeven van
India. Het is nu al de zesde grootste economie ter wereld en bovendien één van de snelst
groeiende economieën ter wereld. India wordt gezien als een land met belangrijke
opportuniteiten omwille van een hoge economische groei, een groeiende middenklasse en
enkele belangrijke sociale hervormingen.
Er liggen ontzettend veel kansen te wachten voor bedrijven uit de voedings-, cleantech- en
gezondheidssector. Tijdens deze infosessie zoomen we verder in op de mogelijkheden en
lijsten we alle do’s & don’ts op van het zakendoen met India.
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08.30 uur: Verwelkoming door Tom Vermeersch (Adviseur Internationaal
Ondernemen - Voka West-Vlaanderen)
08.35 uur: ‘Zakendoen in India’: uiteenzetting over de kansrijke sectoren,
markttoegang, business culture, corona, … door Babette Desfossez (Vlaams
economisch vertegenwoordiger - Flanders Investment & Trade India)
09.15 uur: ‘Do’s & don’ts bij het zakendoen in India’: bedrijfscase door Philippe
Vlerick (CEO van Vlerick Group, Voorzitter van de Belgo-Indian Chamber of
Commerce & Industry en de West-Vlaamse Global Ambassador voor India)
09.45 uur: Toelichting over het traject Start2Export2 India door Peter Jaspers
(Coördinator Binnenlands Netwerk – Flanders Investment & Trade)
09.55 uur: Q&A
10.00 uur: Einde

Inschrijven voor deze online infosessie kan via deze link. Voor meer info kunt u contact
opnemen met Tom Vermeersch.

Over het traject Start2Export2 India
Traject op maat van bedrijven die weinig of niet vertrouwd zijn met India of ondernemingen
die hun internationale activiteiten in India willen rebooten. Bij de verkenning van de markt
wordt de nodige begeleiding voorzien. Daarom wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15
bedrijven.
Na deze vrijblijvende infosessie kan u inschrijven voor het traject Start2Export2 India.

In samenwerking met

Deel
•
•
•
•
•
•
•
•

West-Vlaanderen
Internationaal Ondernemen
Strategie
Internationaal ondernemen West-Vlaanderen

Contactpersoon

Tom Vermeersch
Member Services/Internationaal Ondernemen

tom.vermeersch@voka.be

WANNEER
Dinsdag 4 mei 2021
van 8.30 tot 10.00 uur

PRIJS Deelname aan deze infosessie is gratis.
VOORWAARDEN Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk
beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Vokamediakanalen kan worden gebruikt.

