&
Met Bloovi en TOCB en 100 ondernemers
naar de Wereld Expo in Dubai
De “Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai Tour
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Tour 1

Tour 2

Tour 3

17 t.e.m. 21 November 2021

26 t.e.m. 30 Januari 2022

09 t.e.m. 13 Februari 2022

VOLBOEKT

VOLBOEKT

97 tickets beschikbaar

WAT IS DE WORLD EXPO 2021-2022 IN DUBAI ?
” We aim to build partnerships & inspire ideas that will forge the world of tomorrow ”
Expo 2021-2022 Dubai duurt 6 maanden. Elke dag
doe je nieuwe ervaringen op. Vanuit een visie om je
eigen toekomst te creëren, samen te werken en te
innoveren. En, het wordt fun.

De World Expo is het grootste evenement ooit in de
Arabische wereld - Met zijn 192 deelnemende landen
verwelkomt men miljoenen bezoekers van over de hele
wereld.

We hebben het over oogverblindende, geestverruimende, smaakprikkelende, grijnsverwekkende,
‘kan-dit-echt-zijn’… type fun. Zorg dat je erbij bent.

De Expo 2021-2022 streeft ernaar om een betekenisvolle
erfenis te creëren die de komende generaties ten goede
zal komen.

De wereldexpo in 7 slogans
1.

Greater things can happen when we bring the world together

2.

Expo 2021-2022 Dubai is ready to bring the world together in hope and
optimism for a better tomorrow

3.

To build a better world, we need to use our heads and our hearts

4.

Through the Expo 2021-2022 Dubai, we aim to inspire ideas that will
forge the world of tomorrow

5.

Discover solutions we’re embracing to create a more sustainable future

6.

With so much to see and do, you'll be planning your next trip before
you've finished your first

7.

We all have the power to shape the future

THEMA’S & PAVILJOENEN OP DE EXPO
To build a better world, we need to use our heads and our hearts.
The Expo sub themes help to guide this journey together

OPPORTUNITY
Unlocking the potential within us

MOBILITY

SUSTAINABILITY

Creating smarter & better connections

Living in balance with the world

Ontmoet de mensen wereldwijd die
dromen en aspiraties omzetten in
de realiteit van morgen.

Ervaar hoe het mobility district
connecties creëert om de wereld
vooruit te helpen.

Ontdek geavanceerde technologieën om als mens in harmonie
met de natuur te leven.

-

-

-

Wees empowered
Vorm mee de toekomst door het
potentieel in jezelf te ontluiken

Voertuigen van de toekomst
Het verkennen van de ruimte
Mobility tracking

Duurzaamheid
De toekomst van de natuur in
high-tech

Met 100 ondernemers naar Dubai
JOIN BLOOVI OP DE …

“Connecting minds, creating the future”, Dubai Tour

Waarom met Bloovi?
Het verbinden van de ondernemende spirit en het creëren van de toekomst. Daar draait
het om bij Bloovi en in dit ‘once-in-a-lifetime’-event. We combineren de Wereld Expo met
randactiviteiten in centrum Dubai. Diegenen die meegaan zijn 100% ondernemers,
CEO’s, founders, owners, managing partners, zaakvoerders.
WHY
Bloovi zorgt ermee voor dat entrepreneurs hun Blooming Vision ontwikkelen. Inspiratie,
energie om er tegenaan te gaan en connecties die maken dat ze 300% kunnen gaan voor hun
ambitieuze plannen en grootste dromen.
HOW
Om hun larger-than-life doelen te bereiken,
geven we ondernemers alles wat ze nodig
kunnen hebben. De ene vonk na de andere,
die hen wakker houdt en aanvuurt om die
moonshot waar te maken.
Dat vuurwerk, dat is de Bloovi Community.

WHAT
Onze missie is like-minded spirits informeren,
inspireren en connecteren. Live, tijdens
events, maar ook online, met verhalen die
tonen dat het kan en tonen hoe.

Once-in-a-lifetime event
E e n u n i e ke o p p o r t u n i t e i t d i e j e a l s
ondernemer niet mag missen.
Beleef deze tour samen met 100 andere likeminded ondernemers die net zoals jij ook
naar de toekomst kijken.
Vertoef 5 dagen lang in een sfeer waar je
geïnspireerd wordt om de toekomst van
jezelf en je eigen bedrijf vorm te geven.

7 redenen waarom je dit event niet mag missen
Met 100 ondernemers gaan we naar de Wereld Expo in Dubai.
Een uniek 5-daags event en een unieke opportuniteit die je als ondernemer niet mag missen.
We bieden deze tour aan met een all-in pakket tegen een aantrekkelijk tarief.

100 ONDERNEMERS
Beleef deze tour samen met 100 andere likeminded ondernemers die net zoals jij ook naar de
toekomst kijken. Netwerk en connect met elkaar
en wordt geïnspireerd door de sfeer van de
Wereld Expo en elkaars kennis, inzichten en
ervaringen. Leg nieuwe contacten. Zowel zakelijk
als vriendschappelijk. Een ervaring die je nog
lang zal nablijven.

ONTDEK DUBAI
Dubai, een regio met toparchitectuur, warme
cultuur en mensen, local foods & drinks, … en zo
veel meer. Ontdek hun manier van toekomstdenken. Hun potentieel om tot zelfs 100 jaar ver
vooruit te kijken.

ONTDEK DE WERELD EXPO
Ontdek met Bloovi dit groots en uniek event in al
zijn facetten. Nieuwe innovaties en ideeën die de
toekomst vorm geven, binnen tal van thema’s en
sectoren.

ALL-IN PAKKET
Alles wordt voor jou geregeld en georganiseerd.
Je hoeft zelf niks te regelen. Je wordt terplaatse
begeleid door het Bloovi team. Zonder dat alles
moet. Je hebt alle vrijheid om zelf te kiezen waar je
naartoe gaat of waaraan je je tijd spendeert.

SFEER VAN TOEKOMST DENKEN
We nemen je 5 dagen lang mee in een sfeer waar
je geïnspireerd wordt om de toekomst van jezelf
en je eigen bedrijf vorm te geven.

Experiences
In het programma zitten tal van local experiences.

AANTREKKELIJK TARIEF
We bieden deze tour aan tegen een aantrekkelijk
all-in tarief.

PROGRAMMA
Connecting minds, creating the future Dubai Tour

Donderdag 20-01-2022 - “Pre-Dubai Networking Event”
Alle deelnemers ontmoeten elkaar op het “Pre-Dubai
Networking Event”. Een ideale gelegenheid om elkaar te
leren kennen en te netwerken. Bloovi zorgt voor de locatie,
drinks, hapjes en de fun.
Dag 1 - Woensdag 09/02
- 11u - Welkomst op Brussels Airport
- 14.30u - Vertrek met Emirates Flights. Rechtstreekse
vlucht vanuit Brussel naar Dubai.
- Check-in in Sheraton Grand, 5* Hotel
Dag 2 - Donderdag 10/02
- 8u - Ontbijt in het hotel
- 9u - Vertrek naar de “Dubai Future Foundation (DFF)”
- 10u - Presentatie “Imagining, designing and executing
Dubai’s future”
- 11u - Inspiratiesessie “Let’s think about your future, your
business future
- 12u - Vertrek naar de World Expo.
- 13u - Bezoek World Expo
- 18u - Receptie in het Belgisch paviljoen
- 19u - Met de bus naar het hotel
- 20u - Vertrek naar ‘viewing-deck’ , rooftop voor diner
- 24u - Terug naar het hotel of keuze tot nightlife

Dag 3 Vrijdag 11/02
- 8u - Ontbijt in het hotel
- 9u - Vertrek naar de World Expo. Volledige dag op de
Expo.
- 19u - Met de bus naar het hotel
- 20u - Vertrek naar Fêtes Des Belges dinner night
- 24u - Terug naar het hotel of keuze tot nightlife
Dag 4 - Zaterdag 12/02
- 9u - Ontbijt in het hotel
- 10u - Keuze uit verschillende opties
- Groepsexcursie, Burj Khalifa (to the top VIP)
- Kies zelf je dagindeling (shopping, expo, …)
- Extra opties: helicopter tour, desert squad, …
- 18u - Met de bus naar het hotel
- 19u - Vertrek voor “Desert Safari with BBQ”
- 24u - Terug naar het hotel of keuze tot nightlife
Dag 5 - Zondag 13/02
- 8u - Ontbijt in het hotel
- 11u - Vertrek naar Dubai Airport
- 14.30u - Vertrek met Emirates Flights.
Rechtstreekse vlucht naar Brussel.
Donderdag 24-02-2022 - “After-Dubai Dinner Night”
Alle deelnemende ondernemers ontmoeten elkaar terug op
de “After-Dubai Dinner Night”. We sharen onze experiences
over de Dubai tour en we kijken naar de toekomst van ons
eigen bedrijf en hoe we die gaan aanpakken. Wat kunnen
we anders en beter doen? Bloovi zorgt voor een toplocatie,
the people, drinks, top catering en een leuke beleving.

Emirates Airline
Anyone who's traveled Emirates knows exactly how
pleasant the experience can be.
* We nemen een rechtstreekse vlucht van Brussel
naar Dubai en terug.

Paramount 5* Hotel
The glory of the golden age has rolled out its red
carpet. This time, exclusively for you. Inspired by the
rich history of Paramount Pictures, our hotel is set
centre stage in the heart of Dubai’s dynamic
Business Bay district, 16 km near to the Dubai
International Airport. With Hollywood-themed
rooms, Californian inspired cuisine and unequivocal
entertainment, it’s time to script your own story at
the Paramount Hotel Dubai.
* In dit hotel verblijven we 4 nachten

Networking Night
Alle deelnemers ontmoeten elkaar op het “Pre-Dubai
Networking Event”. Een ideale gelegenheid om elkaar
te leren kennen en te netwerken. Bloovi zorgt voor de
locatie, drinks, hapjes en de fun

“Imagining, Designing &
E x e c u t i n g D u b a i ’s F u t u r e ”
presentatie
Op dag 2 krijgen we in het DFF building een
rondleiding en presentatie over het ontstaan, de
opbouw en toekomst van Dubai. Ontdek hun manier
van toekomstdenken en hun manier van aanpakken.
Hun potentieel om tot 100 jaar ver vooruit te kijken.

Dubai
Future Foundation
“The future belongs to those who can
imagine it, design it, and execute it. It isn’t
something you await, but rather create.”
Through their drive and determination, Dubai
transformed it’s vision into reality, building a country
that constantly challenges the status quo and
became a global hub for trade, tourism, real estate,
and innovation.
Since 2016, the foundation has launched numerous
futuristic initiatives, each contributing to our mission
of making Dubai a leading city of the future.

“Let’s Think About Your Future,
Your Business Future” inspiratie
sessie
Aansluitend gaan we samen in groep nadenken over
onze eigen toekomst. Hoe zien we de toekomst van
onszelf als persoon en voor ons bedrijf?

Rooftop Bar

Dubai is packed with high-rise skyscrapers, modern
buildings and fancy restaurants.
A perfect rooftop dinner experience.

Desert Safari & Dinner

Immerse yourself in the natural landscape of the
Arabian Desert. We go with the group in the desert for
drinks, food, conversations and fun.
* Is dinner night op zaterdag

* Is dinner night op donderdag

Fêtes Des Belges

Fêtes De Belges

Op vrijdag avond huurt Bloovi een deel van het Belgisch paviljoen af. Voorafgegaan door een VIP
rondleiding en receptie organiseren we ‘Fètes Des Immerse
Belges’. Dinner,
drinks,
music
en ook
hier de of
yourself
in the
natural
landscape
rooftop.

Arabian Desert

* Is dinner night op vrijdag

* Zie dinner night op zaterdag avond

the

Het Belgisch paviljoen, de 'green arch’
+ de 191 andere country paviljoenen.
Het Belgisch Paviljoen op Expo 2020 Dubai zal gebruik maken van hernieuwbare
bronnen om zijn energiebehoeften te voeden, slimme technologieën om zijn
fabrieken te voeden en de wereldkeuken om zijn gasten te voeden. Het boogvormige
paviljoen, bedekt met weelderig groen, is ontworpen om een groen en slim België te
demonstreren en te bevestigen dat België een pioniersnatie is met een uitgebreid
platform voor mogelijkheden die openstaan voor de wereld.
Als Bloovi deelnemer krijg je de kans om in contact te komen met tal van Belgische
innovaties en tegelijkertijd jezelf te trakteren op enkele van de lekkerste culinaire
specialiteiten.
Het Belgische Paviljoen op Dubai Expo

Kies uit 192 country paviljoenen die
je kan bezoeken. Ze tonen
interactieve tentoonstellingen, live
entertainment, gedenkwaardige
ontmoetingsplekken, eigenzinnige
hangouts en zo veel meer.

After-Dubai Dinner Night
Alle deelnemende ondernemers ontmoeten elkaar terug op de “After-Dubai Dinner Night”.
We sharen onze experiences over de Dubai tour en we kijken naar de toekomst van ons
eigen bedrijf en hoe we die gaan aanpakken. Wat kunnen we anders en beter doen?
Bloovi zorgt voor een toplocatie, the people, drinks, top catering, inspiration en een leuke
beleving.

Wat met Corona?
Timing expo
De World Expo in Dubai was oorspronkelijk voorzien van 01 oktober 2020
tem 31 maart 2021 en werd met één jaar uitgesteld naar 01 oktober 2021
tem 31 maart 2022.
Op vandaag is de garantie er dat de expo niet opnieuw zal worden
uitgesteld naar een latere datum. Reden is dat men de expo aan het
bouwen is sinds 2019. Er doen 192 landen mee die elk hun eigen paviljoen
lieten bouwen. Met die hele expo zijn letterlijk miljarden dollars gemoeid.
Verder uitstellen is geen optie.
Impact Covid
De impact van Covid in de regio Dubai is tot op heden bijzonder beperkt
gebleven. Dubai kende slechts één lockdown tot op heden. Die duurde
dan op de koop toe slechts 2 weken.
Die lage impact heeft met meerdere factoren te maken. O.a. de cultuur
waarbij mensen de regels gewoon volgen, zonder discussie. Ook qua
vaccinaties staat Dubai op de 2e plaats wat betreft snelheid van
vaccineren van hun bevolking.

Heeft u nog vragen omtrent Covid of andere vragen?
Mail ons op dubai@bloovi.be of bel naar 0475 83 00 67

Wat als…
Wat als Covid terug een piek kent in de door Bloovi geboekte periodes?
Dan zijn er verschillende opties:
1.

Datum. Daar de wereldexpo 6 maand duurt, kunnen we altijd een
nieuwe datum zoeken om op een ander tijdstip te gaan in die 6
maand. Dit in overleg en consensus met alle ingeschreven
deelnemers.

2. Evolutie van vaccin en onze bewegingsvrijheid. We leven in een fase
waarbij de impact van het covid-19 virus nationaal en zeker
internationaal meer en meer onder controle aan het krijgen is. Dit
met o.a. het vaccin dat perspectief biedt en waarvan de impact vanaf
najaar 2021 niet meer zo zal zijn zoals we die recent gekend hebben
tijdens lockdown 1, 2 en 3.
3. Aangepaste regels. Er zullen misschien aangepaste regels opgelegd
worden door de organisatie in Dubai. Zoals bv maximaal aantal
bezoekers per dag en per onderdeel op de expo, meer spreiding van
bezoekers, …. Enz. Dit in combinatie met mondmaskers en handen
reinigen. Dergelijk aangepast gedrag is te organiseren, zelfs voor
dergelijk grote events.
4. Annulatieverzekering. Bloovi zal een annulatieverzekering aanbieden.
Of misschien heeft u reeds een annulatieverzekering voor reizen in
uw verzekeringspakket zitten.
Wij als organisatie verwachten dat maximaal puntje 3 van toepassing zal
zijn.

Vragen over deze Wereld Expo Tour in Dubai?
Marnik D’Hoore, Founder / CEO
marnik@bloovi.be
+32 475 83 00 67
Maarten Van de Vondel, Managing Partner
maarten@bloovi.be
+32 471 29 52 04

Bloovi
Kortrijksesteenweg 180 bus 2
B-9830 Sint-Martens-Latem
T +32 9 278 22 60
www.bloovi.be

Peter De Pauw, Managing Partner
peter@bloovi.be
+32 477 31 77 14

