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PROGRAMMA
Intensief en intens!

Ga mee naar Kuala Lumpur met een
'pitstop' in Dubai en Abu Dhabi

The Big Five of Seattle
Academic top in Boston
Exclusive Travelmates

Seattle has it!
Boeing
Microsoft
Nordstrom
Nintendo
Starbucks

Paccar (DAF)
Expedia
Amazon
T-Mobile US
Getty Images

Academische dag
in Boston
's Morgens een masterclass
op Harvard of MIT en
's middag twee real life cases

En natuurlijk ook:
CIC in Boston! (Start-ups)
Excursie programma:
Fietsen in Seattle
Space needle
Vrije tijd & plezier
Netwerken met toppers
WWW.STUDIUMTRAVEL.NL/USA

Boston knows it &
Seattle has it!
Je moet het snappen om het te begrijpen.
Disruption, digitalisering, artificial intelligence, virtual reality.
De toekomst zit in een versnelling. In Boston wordt nu de
toekomst uitgedacht op de meest vooraanstaande
universiteiten van de wereld, Harvard en MIT. In Seattle, het
nieuwe Silicon Valley, wordt die toegepast. We gaan de
toekomst tegemoet. In Seattle en in Boston. Grote
organisaties zoals Boeing, Amazon en Starbucks zijn niet
voor niets gevestigd in of verhuisd naar Seattle. Dáár gebeurt
het nu.
Amerika, het land van de grote beloften, maar ook het land
van Trump. We gaan kijken en horen wat zijn invloed is op
de economie en de innovatie in dit enorme land.
Amerika is veranderd de laatste jaren. Zullen de grote
bedrijven van hier nog steeds de wereldmarkten
s
domineren in de toekomst ?
teer
Go west, youngman and
take a look!
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SEATTLE & BOSTON

Wat gaan we doen en waar gaan we dat doen?
Kennismaking en informatie
Op maandagavond
16 september komen alle
reisgenoten bij elkaar.
Doel:
kennismaken met de
reisgenoten, netwerken en het
programma bespreken.
En ook:
de cases van de
bedrijfsbezoeken.
Excursies, ESTA-visum en
andere wetenswaardigheden
over de reis en het land.
Deelname aan deze studiereis is
een all-in investering van
€ 3.980,- excl. btw en is fiscaal
aftrekbaar als bedrijfskosten.
Tot 1 mei geldt er een early bird
prijs van € 3.780,-.

Voorlopig programma
Zaterdag vertrekken we uit Amsterdam en komen
laat in de middag aan in Seattle. Dan eerst even
acclimatiseren en installeren.
Zondag een fietstocht door Seattle (optioneel) en
vervolgens naar Boeing. Een belevenis!
Maandag twee bedrijfsbezoeken.
Dinsdag bezoeken we ook twee bedrijven waar we
aan de slag gaan met een case.
Woensdag vliegen we naar Boston en komen daar
eind van de middag aan. 's Avonds borrel bij de
NL consul.
Donderdag is de wetenschappelijke dag op
Harvard of MIT. ‘s Morgens twee inspirerende
masterclasses en ’s middags twee stevige cases.
Vrijdag gaan we weer bij twee bedrijven op bezoek
om te werken aan serieuze cases. ' Avonds
mogelijk een sportwedstrijd. Afhankelijk van het
aanbod (optioneel).
Zaterdagochtend is vrij en later in de middag gaan
we naar het vliegveld ‘to catch a plane home’.
Zondag 13 oktober komen we vroeg in de ochtend
weer aan op Schiphol.

Inclusive in this Study Tour:
- Vlucht naar Seattle, naar Boston
en terug naar Amsterdam
- Alle hotelovernachtingen in
prima hotels
- Alle gezamenlijke diners
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- Alle gezamenlijke lunches
- Het programma met bedrijfsbezoeken en inspirerende
masterclasses

- Organisatiekosten en begeleiding door Studium Travel

Alles over deze reis op:
studiumtravel.nl/usa
+31 (0)55- 5349680

|

INFO@STUDIUMTRAVEL.NL

|

WWW.STUDIUMTRAVEL.NL/USA

