Geachte heer Etienne Vermeulen en de heer Harold Koers,
Goedemorgen!
Dit is een e-mail van Zi

bo Economic Development Zone, China. We sturen deze e-mail omdat we uw

kantoor van Bedrijventerreinen Lingewaard willen bezoeken om op uw gemak een korte communicatie
met u te hebben in december 2019.
Ik ben Kathy, de assistent van de heer Chen Anping, die adjunct-directeur is van het Administratieve
Comité van de economische ontwikkelingszone van Zib

o, China. In opdracht van onze lokale overheid

hebben we een studie-delegatie georganiseerd met twee leden om uw kantoor te bezoeken en met u te
communiceren.
Zi

bo Economic Development Zone wordt geleid door high-end industrieën zoals de

gezondheidsindustrie, e-commerce, elektromechanische apparatuur en culturele creativiteit, en bouwt
een binnenlandse eersteklas geavanceerde productiebasis op.
De belangrijkste doelen van ons bezoek zijn als volgt:
1.Om een overzicht te geven van de ontwikkeling en de beroemde ondernemingen van uw bedrijfs- en
industrieparken;
2. Om de geavanceerde management, markten en omgeving voor creatieve industrie of gezondheid
industrie of e-commerce industrie en industriële parken kennen;
3. Om het beleid te zien om de buitenlandse investeringen en de extra diensten voor de buitenlandse
ondernemingen te introduceren;
4. Om de mogelijkheden van verdere communicatie en samenwerking tussen bedrijven te benutten;
5. We hopen oprecht om een vriendelijke samenwerkingsrelatie tussen twee partijen tot stand te
brengen.
Een kleine vergadering van ongeveer 2 uur zal goed zijn en hopen dat het uw dagelijkse werkzaamheden
niet zal storen. We zullen de tijd op uw gemak maken.
Bovendien zullen alle uitgaven door ons worden gedragen en onze tolk zal alle relatieve informatie
tijdens dit bezoek vertalen.
Geef ons een snel antwoord, ongeacht of u ons kunt ontvangen of niet, OK?
Ik kijk uit naar je goede nieuws!
Fijne dag!
Beste wensen,
Kathy
Assistent van de heer Chen Anping
Adjunct-directeur
Administratief Comité Zib

o Economische Ontwikkelingszone China

E-mail: kathyzheng@live.com
Website: www.zbjkq.gov.cn

