MELD JE NU AAN - BUSINESS EXPERIENCE INDIA
4 APRIL 2022 (VEGHEL)

Locatie: Meijerijstraat 1 – 5461 HK Veghel (Reisbureau De Wit – Best of Travel)
Tijden: 19.30 – 22.00 uur (Je bent van harte welkom vanaf 18.45 uur)
Vragen en inschrijven: paul@businessexperienceindia.nl

5 REDENEN OM ER BIJ TE ZIJN OP 4 ARPIL:
1. Je wordt geraakt door informatie & beelden over wereldmacht India.
2. Key-note spreker Fons Stoelinga. Ambassadeur in India tussen 2012 en
2018. Kenner en schrijver van het Boek ‘India, land van de toekomst’
3. Leer van India. Ook als je er nu geen zakelijke plannen hebt.
4. Informatie over de fantastische 9-daagse inspiratie reis
(19-27 november 2022) samen met een mooie groep ondernemers.
Deze reis gaat zeker door omdat al 12 ondernemers hebben geboekt.

5. Ervaren ondernemers met boeiende verhalen uit de Indiase praktijk

PROGRAMMA 4 APRIL (19.30 – 22.00 uur):
Vanaf 18.45 uur ben je welkom. Voorpret met pakkende beelden en tijd om
vragen te stellen over India, zaken doen in India en de Experience reis 2022.
1. ‘Incredible India’ zal je raken en inspireren – Paul van Hek
Oprichter RedFoxBlue & Business Experience China/India
2. ‘Ondernemen in India’ – een spannend boek – Jos van Doren
Oprichter/eigenaar Dutch Plantin
3. ‘Hi speed India’ – kansen en uitdagingen - Paul van Hek
4. ‘Maatwerk ondersteuning voor ondernemers (in NL en India)’
Maarten van der Schaaf (India Connected) en Jasper Delisse (We R Asia)
5. ‘India, land van de toekomst’ – Fons Stoelinga – voormalig
ambassadeur in India, kenner, key-note spreker en schrijver
6. ‘Preview Business Experience India 2022’ - Paul van Hek
7. ‘India zal je raken’ – Niels Guns woonde jaren in India en werkte er als
correspondent voor oa. de Telegraaf en RTL Nieuws.

INDIA – DE MEEST ONDERSCHATTE WERELDMACHT

Op bezoek bij premier Modi

India is een snel groeiende wereldmacht en binnenkort, met 1,4 miljard
inwoners, het grootste land ter wereld. Een economische krachtpatser en
voor de meesten nog onbekend terrein. Voor wie er geweest is, een ongekende
inspiratiebron met volop kansen op succes.
Verrijk jezelf. Sta open voor India, ook als je er (nog) geen business plannen
hebt. Ervaar, leer en geniet. Deelnemers aan de eerdere avonden en Business
Experience reizen geven dit concept een cijfer 8,8. Nog mooier zijn hun
reacties, verkregen inzichten en herinneringen.
India is een continent vol contrasten met een unieke, rijke en kleurrijke
cultuur. Met diepgewortelde gebruiken vanuit verschillende religies. India kent
grote verschillen tussen hoog opgeleid en analfabetisme, tussen rijk en arm en
tussen de 28 verschillende talen en vele geloofsovertuigingen.
India is een sterk groeiende economische wereldmacht met een energieke
en jonge bevolking, een goed Engels sprekende middenklasse en hoogopgeleide
mensen. Met miljoenen MKB bedrijven, maar ook met wereldspelers op het
gebied van o.a. agri-food, staalindustrie en software/ICT. En vergeet niet de
consumenten producten die hun weg vinden naar honderden miljoenen klanten
in een snel groeiende middenklasse groter dan die van Europa.
Tijdens de India avonden (en de reis) komen mooie ondernemers en hun
verhalen voorbij. Eerlijk en kleurrijk. Jos van Doren, Jasper Delisse en Maarten
van der Schaaf kennen het klappen van de zweep als het om India en het zaken
doen in India gaat. Niemand kan je een betere India introductie geven dan Fons
Stoelinga (voormalig ambassadeur) en Niels Guns (journalist). Paul van Hek laat
je ten slotte watertanden en de 8-daagse reis alvast een beetje beleven.
“Incredible India – it hits your senses”

BUSINESS EXPERIENCE INDIA REISPROGRAMMA (op hoofdlijnen):
Tijdens de India avonden laten we je aan de hand van de informatie over de reis
(9-dagen; 19-27 november 2022) beleven en ervaren wat zaken doen in India
betekent met relevante informatie en prikkelende beelden.















Je bezoekt de wereldsteden Mumbai, Pune en New Delhi en je
ervaart daar de hectiek, kleuren en positieve energie van India.
Je komt binnen bij meer dan interessante bedrijven uit verschillende
sectoren. Dit geeft je een beeld van de enorme mogelijkheden maar ook
de uitdagingen welke typisch zijn binnen de Indiase cultuur.
Boeiende sprekers nemen je mee in de wondere wereld van het zaken
doen in India met relevante thema’s zoals: de bureaucratie, de verborgen
corruptie, de rol van de familie en uiteraard ook waar de kansen liggen.
We bezoeken Indiase en Nederlandse bedrijven. Je hoort en ziet welke
uitdagingen en kansen er liggen en hoe je deze kunt aanpakken.
Een voorproefje van de bedrijven die we gaan bezoeken:
Vanderlande Logistics, Eurofruits, TomTom, KF Bioplants, TATA car
manufacturing, Fokker, Tasty Bites (MARS), Tech Mahindra.
Je wordt de gehele reis ondersteund door een internationale business
development expert (Paul van Hek) en een ervaren senior business
consultant uit India (Bhupinder Bansal). Bhupinder heeft vele jaren
ervaring in het assisteren van Nederlandse bedrijven in India.
Buitenlandse zaken, het consulaat in Mumbai en de ambassade helpen
ons met contacten en sprekers.
Via de specialisten van India Connected en We R Asia kan je
desgewenst een een-op-een matching regelen met een bedrijf naar keuze.
Alles is geregeld voor jouw gemak en luxe in bus, vliegtuig en trein. Dit
altijd onder begeleiding van een Indiase gids. Je verblijft in 5 sterren
hotels waarbij je regelmatig een ‘wow’ gevoel zult hebben.
Je pakt enkele geweldige toeristische hoogtepunten mee zoals de
beroemde Sikh tempel Bangla Sahib. In Mumbai gaan we naar India Gate
en het mooiste treinstation ter wereld, Victoria Station. We gaan de
sloppenwijken in om daar het bruisende ondernemerschap te ervaren. In
Delhi ga je ‘old Delhi’ letterlijk proeven. En wie wil kan een van de zeven
wereldwonderen meepakken, de Taj Mahal in Agra.
Voor wie een paar dagen extra India wil beleven hebben we hele
mooie pakketten vanuit Delhi en omgeving (o.a. Agra – Taj Mahal,
Fatehpur Sikri, Rajashtan)
De gemiddelde waardering aan de Business Experience Reizen is 8,8!

EEN GREEP UIT BUSINESS EXPERIENCE INDIA (19-27 november 2022)

Mumbai: Eurofruits, Victoria Station, LMC architects

Pune: KF Bioplants, Fokker, TomTom, TECH Mahindra

Pune: TATA car manufacturing, Vanderlande logistics

New Delhi: Old Delhi Foodie Tour, Ambassadeur residentie, Paperwings (women on wings)
Paul van Hek – Business Experience India
Paul@businessexperienceindia.nl (0626364643)
1.
2.
3.
4.

Van Hek Business Experience (International business development support &
Business Experience reizen naar India en China)
RedFoxBlue (Oprichter en senior partner; bureau in sales professionalisering)
EasySwim/Ezzys (mede-eigenaar en verantwoordelijk voor internationale groei)
Senior Expert voor PUM (ministerie van handel & ontwikkeling samenwerking)

