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Marketing Executive Studiereis naar India
van 5 t/m 14 oktober 2018

PROGRAMMA
TopColleges en
Masterclasses

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

Institute of Marketing &
Management
Masterclass new social

Echt India, o.a.
Delhi - Agra - Bombay
Tech Mahindra
Bollywood
Tata IT en PespiCo
Taj Mahal
NL Ambassade

Maatschappelijk
Casus: ATMA, een
accelerator in het onderwijs

Totaal programma
Compleet en gevarieerd
dag- en avondprogramma
met interessante excursies
en natuurlijk gaan we naar
de Taj Mahal.
WWW.STUDIUMTRAVEL.NL/INDIA

INDIA, booming!
Op veler verzoek van eerdere reisgenoten gaat het dit jaar
dan echt gebeuren. India, here we come! Het land met ca.
1,4 miljard inwoners ontwikkelt zich steeds meer tot een
belangrijke speler in de wereldeconomie. Daar willen we bij
zijn. Op veel gebieden worden tal van initiatieven ontwikkeld:
energie, betaalbare auto's, ICT en software ontwikkeling zijn
zomaar wat voorbeelden. Digitale dienstverlening en klantencontactcentra nemen een steeds dominantere rol in in de
Indiase dienstverleningsector.
Als marketeer en business consultant moet je dit van
dichtbij zien en ervaren. Hier wordt de toekomst
vormgegeven. Bedenk dat India ca. éénzesde van de
wereldbevolking huisvest.
De Indiase cultuur is boeiend en veelzijdig. Voor ons zelfs
ogen openend. We gaan ervaren hoe spiritualiteit
rs
het dagelijkse leven sterk beïnvloedt.
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INDIA, HERE WE COME!
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Wat gaan we doen en waar gaan we dat doen?
Kennismaking en informatie
Op maandagavond 17
september komen alle
reisgenoten bij elkaar.
Doel:
kennismaken met de
reisgenoten, netwerken en het
programma bespreken.
En ook:
de cases van de
bedrijfsbezoeken.
Excursies, visum en andere
wetenswaardigheden over de
reis en het land.
Deelname aan deze studiereis is
een all-in investering van € 3.480,excl. btw en is fiscaal aftrekbaar
als bedrijfskosten.

All-in is echt All-in

Voorlopig programma
Vrijdag vertrekken we uit Amsterdam en komen
rond middernacht in New Delhi aan.
Zaterdag beginnen we met een dagje
acclimatiseren met een spirituele workshop,
gevolgd door de eerste casus met de EcoStove,
een commercieel maatschappelijk project.
Zondag starten we met een indrukwekkende
fietstoer door de oude stad van Delhi en een
bedrijfsbezoek aan een Europese organisatie
EBTC. Maandag een Universitaire Masterclass en
nog een bedrijfsbezoek aan WordsWork.
Dinsdag bezoeken we een Hero en PepsiCo.
Woensdag gaan we naar de Taj Mahal in Agra en
gaan daarna naar Bombay.
Donderdag hebben we daar dan twee bedrijfsbezoeken en nog een indrukwekkende toer door
de slums van Bombay.
Vrijdag de hele dag naar topper Tech Mahindra.
Zaterdagochtend is vrij en later in de middag nog
een bedrijfsbezoek en het slotdiner.
Zondag 14 oktober komen we in de loop van de
ochtend weer aan op Schiphol.

Daarbij is inbegrepen:
- Retourvlucht naar India
- Alle hotelovernachtingen in
uitstekende hotels
- Alle gezamenlijke diners
- Alle gezamenlijke lunches
- Het programma met bedrijfsbezoeken en Topcolleges
- Organisatiekosten en begeleiding
door Studium Travel
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Alles over deze reis op:
studiumtravel.nl/india
+31 (0)55- 5349680

WWW.STUDIUMTRAVEL.NL/INDIA

