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Aangescherpt reisadvies Hongkong
Het is al maanden onrustig in Hongkong. Dat kan niemand ontgaan zijn. Maar wat betekent dat voor de vakbeurzen en de
handel met China? PPP-Lid Charles Drapers woont sinds 1994 in de voormalige Britse kolonie en heeft wel een aantal reistips voor wie binnenkort van plan is om naar de grote najaarsbeurzen in Hong Kong en Canton Fair te gaan.
Het ter perse gaan van deze editie van PromZ Vak is aan de vooravond van één van de twee grote internationale vakbeurzen, de
China Import and Export Fair, ook wel bekend als de ‘Canton Fair’.
Vooral de derde fase van deze megabeurs van 31 oktober tot en
met 4 november 2019 trekt wereldwijd veel bezoekers uit de
branche voor promotionele artikelen en relatiegeschenken, weet
Drapers. “Dit keer zal dat heel anders zijn. De beurs in Guangzhou
gaat gewoon door, maar wat is gewoon? De bezoekersaantallen zullen drastisch lager zijn dan normaal. Er was hier laatst
een beurs, die vooral bezoekers uit de regio Zuid Azië trekt. Daar
kwam maar dertig procent van het gebruikelijke aantal beursgangers op af. De verwachtingen voor de Canton Fair zijn niet veel
hoger, verwacht ik.”

Elk voordeel heeft z’n nadeel
Drapers: “Los van een veel lager animo voor de Canton Fair, is het
dit keer wel een stuk beter betaalbaar om naar Hongkong af te
reizen. Want de vliegtickets en prijzen voor de hotelkamers zijn
astronomisch laag. De vliegtuigen op Hongkong zitten halfvol
en in de grote zakenhotels zijn lang niet alle bedden bezet. Elk
voordeel heeft z’n nadeel. Het is dus in verhouding goedkoop om
de beurs te bezoeken. Of het veilig is? Dat denk ik wel. Er is door
de Nederlandse overheid geen negatief reisadvies uitgegeven,
wel een verscherpt advies. Dat advies houdt onder andere in
om uit de buurt van de demonstraties te blijven. Ook wordt het
dragen van een volledig zwarte of witte outfit ontraden, om niet
voor activist aangezien te worden. Het openbaar vervoer en het
verkeer kunnen hier onverwacht volkomen ontregeld zijn.”

Hoe lang?
“De ongeregeldheden in Hongkong hebben nog niet veel invloed
op de productie in China en de logistiek van goederen naar de rest
van de wereld. Dat gaat vrijwel allemaal rechtstreeks. Goederen
die wel via de haven van Hongkong worden uitgevoerd ondervinden op dit moment nauwelijks tot geen last van de situatie, is
mijn ervaring. Dat kan natuurlijk nog wel veranderen. Hoe lang de
toestanden hier nog gaan duren? Dat weet niemand. Dat het een
enorme economische schadepost is, moge duidelijk zijn. In 2003
lag heel Hongkong plat door de uitbraak van de SARS-epidemie.
Daar kun je de huidige situatie wel mee vergelijken, al is de oorzaak natuurlijk heel anders. Vooralsnog staan de beurzen voor
het voorjaar ook gewoon op de agenda. Het zijn vaak langlopende contracten, dus ik verwacht wel dat die doorgaan. Ik hoop
dat tegen die tijd de rust is weergekeerd,” zegt Drapers, die zijn
waarnemingen ter plekke ook deelt met de redacties van het NOS

journaal en NRC.

Charles Drapers is DGA van Pointed
International Limited. Hij werd in 1994
door een fabrikant uitgenodigd om
naar Hongkong te komen als liaison
manager voor Europa. Dat deed hij.
Twee jaar later startte hij zijn eigen
verkoopkantoor voor relatiegeschenken met als specialiteit tassen.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de branche speelt? Word lid van het PPP! Ontdek de voordelen! www.ppp-online.nl
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