
Programma handelsmissie Rusland 

15 oktober – 20 oktober 2017 

 

 

Uw Voka reisbegeleider wacht u vanaf 9u00 op in de luchthaven van Zaventem.  

We vertrekken om 11.50 via Moskou naar Nizhny Novgorod (1.5M inwoners, 5e economische stad van 

Rusland), waar we om 19.45 landen.  

Na aankomst checken we in in het hotel Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod ****.  

 

 

 

B2B dag: u ontmoet Russische business partners, voor u op maat geselecteerd door Flanders 

Investment & Trade. De meetings gaan door in het Marriott hotel in Nizhny Novgorod.   

De andere deelnemers bezoeken de Unilin (Mohawk) 

productie site en gaan ook langs bij Intel Nizhny 

Novgorod, het grootste Intel kantoor (500 IT’ers) in 

Europa.  

 

Om 20h08 nemen we de trein naar Moskou. Voor we de 

trein opstappen voorzien we een avondmaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 15 oktober 2017 

Maandag 16 oktober 2017, Nizhny Novgord 

http://www.marriott.com/hotels/travel/gojcy-courtyard-nizhny-novgorod-city-center/


Na aankomst in Moskou checken we omstreeks middernacht in het prestigieuze hotel Baltschug 

Kempinski***** in Moskou, met uitzicht op het Rode Plein.  

 

 
 

 

 

 

Moskou telt 12 miljoen inwoners en is het bestuurlijke en economische hart van Rusland. 

Vandaag gaat de groep op bezoek bij Puratos, dat een productiesite heeft ten zuiden van Rusland. In 

de namiddag worden we ontvangen door de Nederlandse CEO van Carglass Russia. U kan uiteraard 

ook zelf ervoor kiezen om bestaande klanten of leveranciers te bezoeken in Moskou vandaag. 

In de late namiddag gaat op de Belgische ambassade een infosessie door over zaken doen in Rusland. 

U krijgt er een toelichting door o.a. de CEO van Barco Russia en door de FIT vertegenwoordiger in 

Rusland, André Deryck.  

’s Avonds wordt de delegatie officieel ontvangen door de Belgische ambassadeur in Moskou en 

uitgenodigd voor een netwerkmoment in aanwezigheid van Russische gasten en leden van de Belgian 

Russian Business Club.  

Dinsdag 17 oktober 2017, Moskou 

https://www.kempinski.com/en/moscow/hotel-baltschug/special-offers/?gclid=Cj0KEQjw76jGBRDm1K-X_LnrmuEBEiQA8RXYZ1xv0UUb6UjCXMwGY_2dwOEKdwDuNug3yF-a4T2lFHUaAvT38P8HAQ
https://www.kempinski.com/en/moscow/hotel-baltschug/special-offers/?gclid=Cj0KEQjw76jGBRDm1K-X_LnrmuEBEiQA8RXYZ1xv0UUb6UjCXMwGY_2dwOEKdwDuNug3yF-a4T2lFHUaAvT38P8HAQ


 

 

 

 

Op woensdag staan er in Moskou B2B meetings op het programma met mogelijke Russische 

leveranciers, klanten of agenten/distributeurs. Deze gaan door in het nabijgelegen Lotte hotel. 

Als alternatief kan u de hightech cluster Skolkovo bezoeken, het Silicon Valley van Rusland, waar we 

Russische hightech start-up en incubator scene verkennen. Daarnaast kunnen deelnemende IT 

bedrijven een toelichting geven op een infosessie voor Russische IT-bedrijven of een bezoek brengen 

aan het Open Innovation Forum (deelname fee niet inbegrepen in groepstarief). 

Na de lunch in Skolkovo wordt de delegatie officieel ontvangen door de gouverneur van de provincie 

of Oblast Moskou.  

Om 19.30 nemen we de trein naar St-Petersburg, waar we voor middernacht aankomen in St 

Petersburg. We verblijven er in het charmante boutique hotel Dom Boutique****. 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 18 oktober 2017: Moskou – St- Petersburg. 

https://forinnovations.ru/en/
http://domboutiquehotel.com/main


 

 

St Petersburg is, na Moskou, de belangrijkste stad van Rusland. Met zijn 5 miljoen inwoners is het een 

belangrijk economisch, wetenschappelijk en cultureel centrum.  

Ook hier staan B2B ontmoetingen met Russische business partners op het programma. Als alternatief 

kan u ’s ochtends de haven van St Petersburg bezoeken en gaan we daarna op bezoek bij de 

automotive cluster rond Ford. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een presentatie geven op een 

infosessie voor Russische bedrijven omtrent smart logistics in Flanders.   

 

In de late namiddag nemen we de bus richting het Belgische Consulaat waar we uitgenodigd worden 

voor een receptie in aanwezigheid van Russische en Belgische zakenmensen. De dag wordt afgesloten 

met een afscheidsdiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 19 oktober 2017:  St Petersburg 



 

 

 

 

St Petersburg is ongetwijfeld de mooiste stad van Rusland. U krijgt dan ook de ochtend vrij om door 
de straten van St Petersburg te dwalen of om het Hermitage museum te bezoeken. Als alternatief 
wordt een bedrijfsbezoek gepland naar Ahlers St.Petersburg. 

Om 13.45 nemen we de vlucht van St Petersburg naar Brussel, waar we om 15.45 aankomen.    

 

 

 

 

 

 

               

                 

Vrijdag 20 oktober 2017 – St Petersburg -Brussel 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7n9qvmOLTAhVGKFAKHX2CAgIQjRwIBw&url=http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/leisure/10346746/Thomas-Cook-unveils-new-sunny-heart-logo.html&psig=AFQjCNHpOYgmyoKaVIGhBiHL4g4ftoY04A&ust=1494397962790250

