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 GLOBAL DIALOGUE @ VOKA 
 Zakelijke opportuniteiten in Zuid-Korea 

Aantal inwoners 
49,12 miljoen 

Staatshoofd 
Park Geun-hye 

Belangrijkste Vlaamse exportproducten  
naar Zuid-Korea: 

• Farmaceutische producten 
• Machines, toestellen en mechanische werktuigen 
• Anorganische chemische producten 
• Kunststof en toepassingen 
• Organische chemische producten 

Belangrijkste steden: in aantal inwoners 
Seoul (10,37 milj.) - Busan (3,6 milj.)  
Incheon (3 milj.) - Daegu (2,5 milj.) 
Daejeon (1,5 milj.) – Gwangju (1,5 milj.)  
Ulsan (1,2 milj.) 
 

Oppervlakte 
100. 210 km2 

Bent u internationaal actief of wil u dat worden? Dan is Global Dialogue @ Voka, ons concept met aandacht 
voor opportuniteiten in het buitenland, iets voor u!  

Met Global Dialogue @Voka bieden wij u de mogelijkheid: 

• op maat van uw bedrijf business opportuniteiten en info te verzamelen over het focusland of uw eventuele 
vragen en problemen kort toe te lichten face-to-face aan experten 

• te netwerken met bedrijven en overheden uit het focusland 
• informeer contacten te leggen met collega-ondernemers, die ervaring hebben met deze markt. 

PROGRAMMA 

• 18u00: verwelkoming bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen 
• 18u15: voorstelling ambassade en aanwezige tafelexperten 
• 18u20: introductie tot het focusland door de ambassade 
• 18u30: start “speeddating” tussen experten en bedrijven 

Aanwezigen experten:  
- Mevr. Kyoungsun KONG, Logistics Manager, KOTRA Brussels 
- Mevr. Sunyoung LEE, Project Manager, KITA Brussels Center  
- Dhr. Valère Vangeel, Adviseur-Generaal, FOD Economie 
- Dhr. Benny Van Laerhoven, Zaakvoerder, WA Customs 

• 18u00-21u00: doorlopende netwerkreceptie met culinaire specialiteiten van het land 
• 21u00: einde 
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PRAKTISCH 
Datum:  Woensdag 1 februari 2017 
Timing:  Van 18u00 tot 21u00 
Locatie:  Voka – KvK Mechelen, O.L. Vrouwestraat 85, Mechelen 
Deelnameprijs: € 95-, (Voka-leden), € 125-, (niet-leden). Prijzen zijn excl. 21% btw. 
Meer info: alexandra.lamers@voka.be 
Inschrijven: Via mechelen@voka.be of www.voka.be/mechelen/evenementen 

BBP/Capita 
27. 989 USD 
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