
Persbericht  
27e Handelsmissie en -Congres InterExpo, Sint Maarten, Saba en St.Eustatius, deels in 

teken economie na de wederopbouw Caribische eilanden, 27-30 November 2018. 
InterExpo Caribbean, organiseert al 26 jaar met succes handelsmissies en themaconferenties 

in het kader van zakendoen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, de Caribische eilanden 

en Suriname. Deze hebben mede als doel om via matchmaking bedrijven in genoemde 

landen met elkaar in contact te brengen en daardoor onderlinge handelsrelaties tot stand te 

brengen. 

Op 27-30 november 2018 wordt de 27e handelsmissie en congres ‘Sustainable business 

between the Kingdom of the Netherlands, Suriname, the Caribbean gehouden. Het is een 

jubileumeditie: het is voor de 5e keer dat InterExpo dit congres organiseert op de 3 

Bovenwindse eilanden.  

Deze editie heeft een extra en speciaal karakter: naar aanleiding van de verwoestingen die 

begin september 2017 zijn aangericht door de orkaan Irma op de Bovenwindse en andere 

Caribische eilanden, thema van het congres ‘ Economic after Rebuilding in the Caribbean and 

Leeward Islands’. Het kernpunt tijdens dit deel van het congres is wat het bedrijfsleven kan 

doen in het kader van de wederopbouw van de eilanden. Moderator is Prof.dr. Frank B.M. 

Kunneman 

Tijdens het congres zullen vertegenwoordigers van het Koninkrijk der Nederlanden, het 

Caribische en lokale bedrijfsleven en de financiële sector het woord voeren. Ondernemers 

die geïnteresseerd zijn om zaken te doen in de getroffen regio een steentje bij te dragen aan 

de wederopbouw, zullen uitgebreid geïnformeerd worden over welke wegen zij kunnen 

bewandelen om haar diensten, producten, partnerships te kunnen aanbieden. 

Uiteraard kunnen, zoals ook bij eerdere handelsmissies het geval was,  bedrijven via 

matchmaking weer vruchtbare contacten leggen met buitenlandse bedrijven. In het verleden 

heeft dat vaak tot succesvolle samenwerkingsverbanden geleid. 

Sectoren die aanwezig zijn o.a. landbouw,veeteelt,bouw(materialen),Ren.energy,water, 

transport,financiele sector ( banken,trust),overheden,oliesector,toerisme,retail, 

advocatuur,real estate, etc. 

Voor meer informatie, zie website InterExpo. 
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