
          
 

Betreft: De 5e

Graag nodigen wij u om deel te nemen aan de 5

 Duurzame Business Orientatiereis  op Curaçao 24, 25 april 2013.  
     

e

Thema van de 5e Business Orientatiereis en congres is duurzaamheid in de brede zin des woords. 
Zowel als het gaat om het vergroenen van de economie voor de langere termijn als met het oog op 
de bestendigheid van economische en zakelijke relaties tussen Nederland en het Caribisch deel van 
het Koninkrijk. Relaties die op 10 oktober 2010 zijn veranderd als gevolg van de staatkundige 
veranderingen. Curaçao en Sint Maarten doen ervaring op als zelfstandige landen, Bonaire, Saba en 
Sint Eustatius (BES eilanden) zijn juist dichter bij Nederland komen te staan. Dit schept nieuwe 
kansen voor het zakendoen over en weer.  
 

 Business Orientatiereis en congres ‘ tussen het  
Caribische Koninkrijk en Nederland, op Curaçao  24 en 25 april 2013 georganiseerd door het bedrijf 
InterExpo .  Het bovenstaande evenement zal plaatsvinden o.v. in het Renaissance Hotel. 

Aanwezigen zijn gasten uit het Caribisch Koninkrijk en zij die zich in Nederland bezig houden met het 
Koninkrijk, op allerlei terreinen. Dan moet u denken aan Nederlandse ondernemers die al 
ondernemen op de eilanden, zij die overwegen dat te gaan doen, vertegenwoordigers van branche-
organisaties (Kamers van Koophandel), maatschappelijke instellingen en specialisten uit de financiële 
sector. 
 
Parallel aan de Business Orientatiereis en congres vindt er een matchmaking plaats; 
vertegenwoordigers uit het Koninkrijk der Nederlanden ontmoeten doelgericht ondernemers om zo 
strategische partnerships aan te gaan. Meedoen aan de matchmaking biedt voor u de gelegenheid 
zich te presenteren aan een breed scala van geïnteresseerden. 

Wij besluiten de dag met een netwerkborrel.  
 
Wij hopen dan ook dat u ons enthousiasme deelt en  positief zult reageren op onze uitnodiging.  

Indien u meer informatie wenst m.b.t. deelname kosten dan vernemen wij dat gaarne van u. 

Hoogachtend, 

Peter Oerlemans 

Directeur InterExpo Caribbean N.V. Curacao. 

Zie ook www.interexpo.biz (met filmpje en foto’s van het afgelopen congres, 28,29 november 2012 
in Eindhoven dan heeft u een indruk) 

http://www.interexpo.biz/�

