RVO Instrumentarium
U kunt altijd
of 088-042 4242.

klantcontact@rvo.nl

Persoonlijk gesprek
Wilt u zakendoen in China? Een mooie uitdaging! Maar u vraagt zich misschien wel af; hoe ga ik dit
aanpakken? Wij kunnen u helpen. Met een persoonlijk gesprek bekijken we samen wat u nodig
heeft. Wat bieden wij u? I
) middelen en hulp
bij eventuele vervolgstappen in het buitenland. Dus wilt u brainstormen over uw plannen? Onze
adviseurs staan voor u klaar.
Bent u van plan om zaken te doen in China, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken, heeft u
daar ondersteuning bij nodig of heeft u behoefte om te brainstormen met iemand? Wij kunnen u
sectoren, of u helpen met eventuele vervolgstappen.
Marktverkenning
Heeft u interesse in zakendoen in China? Misschien wilt u eerst meer informatie over de markt.
Bijvoorbeeld over de actuele markttrends of over de producteisen en exportregels. Wij kunnen dit
voor u uitzoeken met een marktverkenning. Zo helpen wij u verder met uw internationale ambities
in China.
Zakenpartnerscan (ZPS)
Het is soms lastig om de juiste contacten of zakenpartners in China te vinden. Met onze hulp vindt
u snel een geschikte buitenlandse partner. Bijvoorbeeld distributeurs, productiepartners of
internationale organisaties, zoals de VN. Dit doen wij samen met ons buitenlandnetwerk in China
met onze zakenpartnerscan.
Starters International Business (SIB) Vouchers
De SIB-regeling helpt mkb-bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten. Dit doen
wij met de volgende vouchers:
Coachingsvoucher
Heeft u weinig of geen ervaring met zakendoen in China? Dan is de coachingsvoucher iets
voor u. U kiest zelf een coach die u helpt om te kunnen starten in het buitenland. In 3 tot 5
. Samen werken jullie
aan een actieplan. Met deze onlinevoucher betaalt u uw coach. De voucher bedraagt
2.500, exclusief 21% btw.
Kennisvoucher
Heeft u al (enige) internationale ervaring? En wilt u duurzaam uitbreiden China? Een
externe adviseur kan u helpen bij uw internationale plannen. Met de kennisvoucher betaalt
u uw adviseur.
exclusief btw.
U kunt de voucher gebruiken voor:

advies van een juridisch of fiscaal adviseur;
een rapport op maat over een specifieke markt/sectorinformatie;
het volgen van een meerdaagse modulaire training.
Voucher Marktentree
Heeft u ontdekt dat China de beste kansen biedt voor uw product? Wilt u graag hulp bij het
betreden van deze markt? Met de voucher Marktentree kunt u met korting een
onafhankelijke externe adviseur inhuren. De voucher is een tegemoetkoming van 50% in
Wat kan uw adviseur voor u doen?
Introduceren bij lokale netwerken en hun experts;
Contacten onderhouden;
Helpen bij een mogelijke vestiging in China.
Missievoucher
Wilt u deelnemen aan een handelsmissie of beursinzending in China? Met de missievoucher
betaalt u de organisator van deze missie of beurs. De voucher is goed voor 50% van de
deelnameprijs. Het
De reis- en
verblijfskosten zijn voor eigen rekening.
Individuele beursdeelname
Wilt u zelfstandig deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs in China? Wij kunnen u helpen
met een bijdrage voor de kosten voor uw beursdeelname. Deze bijdrage kunt u gebruiken
voor de huur- en opbouwkosten van een stand. U kunt 50% van de gemaakte kosten
- en verblijfkosten zijn voor u eigen
rekening. De beurs is gericht op internationale standhouders en bezoekers
Kickstartvoucher
Bent u al actief in China en zijn uw internationale activiteiten geraakt door het coronavirus?
Een externe adviseur kunt u helpen om de gevolgen voor uw bedrijf in het buitenland te
beperken. Met de Kickstartvoucher krijgt u korting op de inhuur van uw externe adviseur.
tw.
Uw adviseur helpt u onder andere bij:
het verbeteren van internationale productie, leveranciersketens en/of logistieke processen;
het opstellen van een nieuw internationaal sales- en marketingplan;
het onderzoeken van nieuwe internationale verdienmodellen, bijvoorbeeld digitalisering; of
de organisatie rondom geldzaken en procesbeheer op afstand.
DHI-regeling
Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u
mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de DHI-regeling
misschien interessant voor u.
Demonstratieprojecten
Met een demonstratieproject demonstreert u uw technologie, product of dienst in een van de DHI
landen. Zo laat u lokaal aan meerdere partijen zien uw technologie, product of dienst werkt, en
effectief en rendabel is in het land.

Haalbaarheidsstudies
Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans om meer exportorders te krijgen. U onderzoekt
d
investering door een mogelijke
buitenlandse afnemer. Het onderzoek levert een businessplan of projectplan op. Hiermee kan de
mogelijke afnemer een investeringsbesluit nemen.
Investeringsvoorbereidingsprojecten
Met een investeringsvoorbereidingsproject besluit u om te investeren in een van de DHI-landen. U
gaat bijvoorbeeld een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit opzetten in het doelland. Of uw
bestaande faciliteit uitbreiden. Het gaat daarbij niet om een verkoopkantoor. In het
investeringsvoorbereidingsproject onderzoekt u
de investering.
Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)
Wilt u ondernemen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? DTIF
biedt leningen, garanties en exportfinanciering. Het bestaat uit 3 onderdelen: Investeren,
Importeren en Exporteren.
Investeren
U wilt uw bedrijf uitbreiden en gaat een locatie opzetten in een DTIF-land. Wij bieden hiervoor
steun in de vorm van leningen en garanties met terugbetaalverplichting.
Importeren
U wilt goederen importeren, maar u krijgt de financiering niet rond. Wij ondersteunen u om uw
lokale leverancier voor te financieren. Onder specifieke voorwaarden kunt u ook financiering krijgen
om uw lokale leverancier direct te ondersteunen in zijn groei.
Exporteren
U wilt kapitaalgoederen exporteren. Atradius kan hiervoor een exportkredietverzekering en
exportfinanciering bieden.
Partners International Business (PIB)
Met PIB kunt u uw internationale ambities realiseren in een publiek private samenwerking.. De
Nederlandse overheid ontwikkelt samen met een Nederlands cluster van bedrijven en
kennisinstellingen een 2- of 3-jarig actieplan. Het doel is om een Nederlandse (sub-)sector en het
cluster in het bijzonder zo goed mogelijk te positioneren in het buitenland.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen
klantcontact@rvo.nl of 088-042 4242.

