
MULTI-SECTORAL TRADE MISSION TO GHANA
22 - 27 APRIL 2023 | ACCRA & TEMA

Participation is possible for 
€2.850,- (excl VAT) with the 
possibility to make use of the 
SIB mission voucher, enabling 
participants to get back 
€1.425,-.

Prior to the mission, NABC and 
WTC NL offer:
• Free business consultation 

to assess relevant market 
opportunities on the ground

• Preliminary B2B and/or 
B2G meetings.  

For more information, 
questions, and expression of 
interest, please contact NABC’s 
Anitra van der Kraan by email. 

PARTICIPATION PRE-MISSION SUPPORT CONTACT

De interesse voor Afrika groeit gestaag. Terecht. Voor 2023 wordt een groei van 6 – 10% verwacht.  
Zaken doen in Afrika is echter niet gemakkelijk. Verschillen in cultuur, manier van zakendoen, financiële 
situatie en het vinden van een betrouwbare zakenpartner dragen daar in bij. 

Wil je weten wat de mogelijkheden voor jouw product of dienst in westelijk Afrika zijn, dan is deze 
reis zeer geschikt. In een week tijd bezoek je bedrijven en organisaties in Ghana en krijg je de kans in 
gesprek te gaan met bedrijven en organisaties uit vele andere Afrikaanse landen zoals: Nigeria, Ivoorkust, 
Namibië, Algerije, Egypte, Angola, Mauritius en Sierra Leone.

Deze reis wordt gecombineerd met een bezoek aan de World Trade Center Association General Assembly. 
Daar komen een groot deel van de 320 WTC’s uit 90 landen bij elkaar voor hun jaarvergadering. Veel 
van deze organisaties brengen bedrijven mee om te matchen met andere bedrijven uit die landen. Een 
unieke kans om je mogelijkheden in vele markten te bespreken en te onderzoeken.
WTC Accra verzorgt een deel van het matchmaking programma. Aan de hand van uw gewenst 
partnerprofiel proberen zij u te verbinden met bedrijven of organisaties in de Afrikaanse landen die u 
aangeeft. Bedrijven uit andere landen die aan uw profiel voldoen worden uitgenodigd het congres te 
komen bezoeken en u te ontmoeten.

Deze reis richt zich op een aantal kansrijke sectoren: landbouw, hernieuwbare energie, water & 
infrastructuur en de afvalindustrie. Matchmaking neemt veel tijd in beslag. Zeker als u ook met bedrijven 
uit andere landen in contact wil komen. Ons advies is daarom om u zo snel mogelijk aan te melden.
 
De organisatie van deze missie is in handen van de NABC in samenwerking met de Nederlandse World 
Trade Centers. Naast individuele match making bestaat het programma uit bedrijfsbezoeken een aantal 
collectieve evenementen. Deze reis gaat door bij 15 deelnemers.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sib#voor-welke-activiteiten-kunt-u-subsidie-krijgen%3F
mailto:anitra.vanderkraan%40nabc.nl?subject=Outgoing%20Mission%20to%20Ghana%20April%202023
https://nabc.nl/wp-content/uploads/2020/06/GA-Presentation-2023-Europe.pdf
http://www.nabc.nl
https://wtcnl.com/
https://wtcnl.com/


DAY & 
TIME

ACTIVITY LOCATION

Arrival AMS- ACC KLM 15.25-19:55 (optional; also possible to travel on the 23rd) Check-in  
Alisa Hotel 

23/4/23 Travel Day and late afternoon & evening programme 
• Bus tour of the city of Tema + port visit 
• Welcome reception & Networking opportunity at La Palm Royal Beach Hotel

Tema
Accra

24/4/23
09:00 - 10:00

WTCA General Assembly opening 
• Welcome Address by Togbe Afede XIV  
• Address of WTC Association Chairman John E. Drew   
• Special Guest: President of The Republic of Ghana & speech 

Cultural Dance Performances and Recitals  
Opening of the exhibition and tour of exhibition stands during the cultural performances
led by the President of Ghana

 
Keynote address: Africa Continental Free Trade Area (AfCFTA) 

 
World Bank Programme for Africa presentation on current & upcoming projects

Lunch & Networking 

Speaker tbc 

Coffee Break

Panel Discussion & Q&A
AfCFTA, World Bank Programme for Africa, African Development Bank Programme for Africa 

WTCA Networking cocktail

Alisa Hotel

25/4/23

Kick off Meeting at Netherlands Embassy (tbc)

Sector Specific Field Visits* 

Gala Dinner Alisa Hotel

26/4/23
B2B Matchmaking in cooperation with GNBCC

WTC Programme field visits
• Tema Oil Refinery,
• Asogli Power Plant Ekumfi (pineapple plantation and processing factory),
• Dawhenya Greenhouse & Irrigation Project 

Networking Cocktail with the Dutch business community

Villa Boutique 
Hotel or 
Fitzgerald

GNBCC Office

27/4/23

Individual follow-up meetings and/or touristic activities

Return Fligth ACC- AMS (KLM)

TBD

MISSION PROGRAMME

10:30 - 11:15

12:00 - 12:45

12:45 - 14:00

14:45 - 15:00

15:00 - 16:00

18:30 - 20:00

08:30 - 10:00

10:00 - 17:00

18:30 - 22:00

10:00 - 12:00

13:00 - 17:00

18:00 - 21:00

22/4/23

10:00 - 10:30

09:00 - 17:00

22:00

*All sector specific field visits are optional and to be confirmed

16:00 - 19:30
20:00 - 22:00

1. Agriculture: Company 1: fruit processor and 
exporter to the EU; Company 2: banana 
plantation; Company 3: provider of inputs 
and agricultural extension services. 

2. Renewable Energy:  Company 1: producer of 
biogas and fertilizer; Company 2: producer 
of LED and solar solutions; Company 3: 
producer of eco-friendly lights. 

3. Water & Infrastructure: Company 1: 
hydrometeorological observatory and 
weather data services; Company 2: flood 
early warning system; Company 3: container 
terminal operator. 

4. Optional: Waste: Company 1: e-waste 
recycler; Company 2: paper recycler.

14:00 - 14:45


