
KOM DINSDAG 23 JUNI OF DONDERDAG 2 JULI 2020! 
(19.30 - 21.45 uur - Drie-Essen - Pastoor Spieringsstraat 10A - Uden )

HOE CHINA SLUIPENDERWIJS DE MACHT OVERNEEMT

(mail even welke avond je NIET kan en welke avond je voorkeur heeft. I.v.m.de 1,5 meter  
richtlijnen en aantal aanmeldingen plannen we 2 avonden)

paul@businessexperiencechina.nl (06-26364643)
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Waarom  deze avond?

Omdat China jouw leven als ondernemer verandert
Omdat het je zal inspireren 

Omdat je er voordeel uit kan halen
Omdat je meer hoort over 2 fantastische reizen

Gemiddelde waardering deelnemers: 8,8

mailto:paul@businessexperiencechina.nl


(1) Hoe China een wereldmacht wordt
Paul van Hek (oprichter RedFoxBlue & Business Experience China)

 
(2) Digitale voorsprong en innovatiekracht van China
Ed Sander (China watcher & eigenaar ChinaTalk)

(3) Zakendoen in China en met Chinezen
Michael Pronk en/of Jasper Delissen (CEO 1421 consulting & We R Asia)

(4) Informatie over twee geweldige ervaringsreizen 

Business Experience China reis: 8-15 november 2020 
(Mei 2021 - data nog te bepalen)

Digital Experience China reis: 10-17 april 2021

(5) Vragen - Discussie  

Programma 23 juni en 2 juli 
(19.30 - 21.45 uur)
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“Paul laat je tijdens de avonden en het 
reisprogramma  alle facetten van China 
zien en dat zet aan tot mooie gesprekken 

en inzichten”

Theo Reintjes
CEO Nederlandse Radiateuren Fabriek 

Hoe China 
sluipenderwijs de 
macht overneemt

”The speed of growth and power of 
innovation is an amazing historical 

occurrence. It is not possible to 
pretend that this is just another big 

player. This is the biggest player in the 
history of the world." 

Singapore Prime Minister
Lee Kuan Yew
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“Programma laat je alle facetten zien van 
China en zet aan tot mooie gesprekken en 
inzichten”
Theo Reintjes
CEO Nederlandse Radiateuren Fabriek 

Digitale voorsprong en 
innovatiekracht

De afgelopen jaren is de wereld langzaam 
wakker geworden. Silicon Valley heeft niet 
langer de alleenheerschappij over digitale 

innovatie in de wereld; China heeft zich 
ontwikkeld van copycat tot een economie 
met digitale innovaties waar mensen als 

Mark Zuckerberg vaak met jaloezie op 
toekijken. 

China watcher & eigenaar ChinaTalk

Ed Sander

“Op innovatie en digitalisering is het mij 
duidelijk geworden dat China inmiddels 

een leidende rol heeft in de wereld”

Herald Overweg – Consultancy & Interim in 
FMCG, HOnCompany
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● Deze 8-daagse reis (8-15 november 2020 & Mei 2021; max 18 deelnemers) is voor 

ondernemers, directeuren/managers die China willen ervaren over verschillende 

sectoren heen.  Boordevol ‘wow’ ervaringen en met focus op exclusieve 

bedrijfsbezoeken in 4 ‘SMART cities’. Zinvol ongeacht je China plannen.

● Beleef China op een unieke manier in. Hong Kong:  haventocht met de dynamiek van 

logistiek + lezingen over de belangrijkste ontwikkelingen in China. Shenzhen: Hi-tech en 

new energy innovaties met bezoeken aan Huawei, BYD, start-ups en de grootste 

elektronicamarkt ter wereld. Guangzhou: bezoek productiebedrijf, SHV Energy en een 

business safari met de boot op de rivier en met de fiets door de stad. Beijing: bezoek 

aan Fokker - bezoek aan Greenkern over de Chinese consument..

● Je wordt begeleid door experts die er zijn voor jou:

o Paul van Hek (oprichter RedFoxBlue) op het gebied van Internationaal zaken doen. 

o Maxime van ‘t Klooster, MD van 1421 consulting in China. Chinees sprekende senior 

expert. Woont en werkt in China en begeleidt daar tientallen bedrijven. 

● Optioneel: een-op-een matching met een passende Chinese onderneming. 

● Toeristische hoogtepunten zoals: PEAK in HongKong, de Chinese Muur, Verboden stad!

● Complete ontzorging tot en met het verblijf in 5 sterren hotels.

Waarom Business Experience China? 

”Een indrukwekkende China ervaring uit de eerste hand. Deze 
reis zal nog lang bij blijven en met de nodige impact” 
Peter van Werken - CEO River Flower BV & Happy Colors BV
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● Deze 8-daagse reis (10-17 april 2021; max 18 deelnemers) is voor ondernemers, 

directeuren/managers, actief in e-commerce, digitalisering en retail die China’s 

digitale innovaties op een unieke manier willen ervaren. De focus ligt op een mix van 

educatie (Ed Sander) gecombineerd met geweldige city safaris in 3 zeer 

verschillende Chinese steden plus een bezoek aan het Chinese platteland.

● Een unieke combinatie van inhoudelijke lezingen in de morgen en het zelf ervaren van 

het dagelijks leven van de Chinese consument in de middag.

● Beijing: hypermoderne supermarkten, onbemande winkels en innovaties als de 

sharing economy, betalen met gezichtsherkenning en meer. Huangzhou: Alibaba’s  

initiatieven als supermarkt Hema (Freshippo), hotel van de toekomst FlyZoo en 

shopping mall Qin Cheng Li. Shanghai: indrukwekkende flagship stores van grote 

merken als Starbucks en Nike en Europese ketens als ALDI die hun propositie omgooien 

voor China.

● Je wordt begeleid door experts die er zijn voor jou:

o Ed Sander (China tech watcher en eigenaar ChinaTalk) ondersteunt door

o Paul van Hek (oprichter RedFoxBlue) op het gebied van Internationaal zaken doen. 

● Toeristische hoogtepunten zoals: skyline van Shanghai, het Plein van de Hemelse 

Vrede, de Verboden Stad in Beijing en West Lake in Hangzhou.

● Complete ontzorging met verblijf in 4 & 5 sterren hotels en heerlijke Chinese 

maaltijden.

Waarom Digital Experience China? 

“Wow wat een week in China! Met een open blik een nieuwe digitale en 
retailwereld in en terugkomen met een meer dan boodschappenkar 
vol kennis en inzichten”
Jose Ten Hoope – Business Manager Retail at Svedex
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8-daagse Business Experience China reis (8-15 november 2020 & 30 mei - 6 Juni 2021)

Business en inspiratiereis o.l.v. Paul van Hek met support van 1421 consulting. All-in tarief 2020:  

€5.495,- (2PK € 4.995,=) all in. Incl. vliegticket; excl. visum. Tarieven 2021 zijn nog niet bekend. 

Interesse? Laat even weten want dan pak je mogelijk de ‘early bird’ korting nog mee.

Extra ondersteuning:

8-daagse Digital Experience China reis (10-17 april 2021)

Digitale educatie en inspiratie reis o.l.v. Ed Sander met support vanuit Paul van Hek voor 

€4.695,= (tweede persoon op 2PK € 3.995,=) all-in. Exclusief vliegticket; exclusief visum

Extra ondersteuning:

Wie China beter begrijpt zal hier van 
profiteren. Ongeacht je zakelijke plannen.
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Kom naar de China avond op 23 juni of 2 Juli 
paul@businessexperiencechina.nl

06-26364643 

“Ik heb veel meer inzicht in de drivers 
achter innovatie met een mooie 

combinatie van bezoeken en interactie 
met de groep”

Gemiddelde waardering deelnemers: 8,8

Han van Horen
CEO HOBIJ Pioneers at work 

8

mailto:paul@businessexperiencechina.nl

