UITNODIGING
Nederlandse Oriëntatiemissie naar Zimbabwe
23 tot 27 april 2013, Harare, Zimbabwe

“Succesvol zakendoen met Zimbabwe - er liggen genoeg mogelijkheden”,
aldus de Nederlandse Ambassadeur in Harare, Mevr. H.M.B. Joziasse.
Ook drukt Dhr. Pieter Bootsma, executive vice-president van KLM,
ondernemers op het hart om niet te aarzelen: “Wees niet bang en zet
de stap”. KLM heeft onlangs Zimbabwe toegevoegd aan haar lijst
van bestemmingen, dit na dertien jaar niet gevlogen te hebben op
Harare in verband met de economische onrust in het land. Dit besluit
onderstreept Bootsma’s overtuiging dat er goede mogelijkheden zijn
om succesvol zaken te doen in Zimbabwe.
Uitnodiging
Om te ontdekken welke kansen Zimbabwe u kan bieden, nodigt SANEC, in
samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Harare, KLM en Deloitte
Harare, u uit om deel te nemen aan de Nederlandse Oriëntatiemissie naar
Zimbabwe van 23 tot 27 april 2013. Het is ook mogelijk deel te nemen aan de
Zimbabwe International Trade Fair (ZITF 2013) in Bulawayo. In de bijlage treft
u de hoofdlijnen van het programma dat SANEC in overleg met de Ambassade
heeft samengesteld.
Investeringsmogelijkheden
Deze missie biedt bedrijven de mogelijkheid zich te oriënteren en vertrouwd
te raken met investeringsmogelijkheden in Zimbabwe. De missie is bedoeld
voor Nederlandse bedrijven, ondernemers en projectfinanciers werkzaam in
de sectoren Construction & Engineering en Transport & Logistics.
Kosten
De kosten voor deelname bedragen €2.250,- (excl. BTW). Inbegrepen:
programma onder andere tailor-made en groepsafspraken, lokale begeleiding,
profiel in missieboekje, lokaal groepstransport en lunches/diners (indien
aangeboden). Reis- en verblijfkosten en persoonlijke uitgaven zijn voor eigen
rekening. KLM biedt een speciale ticketprijs voor de missiedeelnemers, voor
meer informatie kunt u contact opnemen met SANEC.
Aanmelding en contactinformatie
Om u aan te melden voor deze missie, kunt u zich registreren bij Caroline de
Bruin (SANEC) via caroline.debruin@sanec.nl of + 31 (0)70 347 0781.
Als u specifieke vragen hebt met betrekking tot investeren in Zimbabwe
kunt u contact opnemen met Titus Gwemende (Nederlandse Ambassade in
Zimbabwe via T.Gwemende@minbuza.nl of +263 (0 )4 776 701.

Skyline Harare, Zimbabwe

Kansen voor het Nederlandse
bedrijfsleven
Nu de Zimbabwaanse economie al enkele jaren
stabiel is en er sprake is van een gestage groei,
groeit de behoefte in Zimbabwe om de verouderde infrastructuur te verbeteren. Dit zodat
ook transport en logistiek van (consumptie)
goederen weer op een efficiënte wijze kan
plaatsvinden, waarmee Zimbabwe haar regionale concurrentiepositie kan heroveren.
Grootscheepse investeringen
Hoewel grote (internationale) kredieten misschien nog niet zijn toegezegd, worden investeringsplannen voorbereid en zijn plannen om,
na de verkiezingen van 2013, over te gaan tot
grootscheepse investeringen. Het Nederlandse
bedrijfsleven doet er dus goed aan om nu
mogelijkheden te verkennen in de door SANEC
geselecteerde sectoren. Naast investeringsprojecten, opent deze missie ook de deuren naar
distributeurs, importeurs, productiepartners
en/of salesagents in Zimbabwe.

