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Ter gelegenheid van dit lustrum  organiseert  InterExpo een handelsmissie en 
congres/expo/matchmaking van de Nederlandse Antillen en Aruba in Maastricht. 
Hierbij wordt aan bedrijven de mogelijkheid geboden om op individuele basis 
handelscontacten te leggen met het Nederlands bedrijfsleven (en de Euregio).

5e Handelsmissie Zaken doen 
in het Koninkrijk der Nederlanden
 09 - 11 oktober 2006

Lokatie
MECC Maastricht, Nederland

Doel
Het bij elkaar brengen van Antilliaanse, Arubaanse en Nederlandse ondernemers 
om interessante aspecten uit het werkgebied te delen, zaken doen en eventueel tot 
vormen van samenwerking te komen. Dit is een uitgelezen kans om de Nederlandse, 
Antilliaanse en Arubaanse markt voor uw producten en services te interesseren.

Het evenement valt samen met de Bedrijven Kontakt Dagen Limburg. InterExpo 
werkt nauw samen met de K.V.K. Maastricht, de organisatie Bedrijven Kontakt 
Dagen “Limburg” en het bedrijfsleven uit de regio van Hasselt-Luik (België) en 
Aken - Düsseldorf (Duitsland). Voor u als potentiële deelnemer de unieke 
gelegenheid om via de BKD (Bedrijven Kontakt Dagen) ook zaken te doen over 
de grens. 

De BKD Limburg wordt al jaren bezocht door Nederlandse, Belgische en Duitse 
bezoekers uit o.a. de volgende sectoren;
toeristenindustrie, real estate sector, 2e woning, (financiële) dienstverlening, 
transport, bedrijfsleven, verzekeraars, investeerders, (brand) veiligheid, 
gezondheidsector, landbouw en visserij, IT sector, software, voedingindustrie, 
relatiegeschenken, banken, renewable energy, milieu, bouw (materialen), 
werkgeversorganisaties, registeraccountants, uitzendbureaus
belastingadviseurs, administratieve dienstverleners, communicatie advies, 
incentives, reisbureaus, etc.

Matchmaking
Als participant kunt u meedoen aan het Matchmaking programma. InterExpo zal als 
intermediair fungeren tussen de deelnemers en hun potentiële klanten en/of 
business partners. Indien u gebruik wenst te maken van ons Matchmaking 
programma, zullen wij voor geïnteresseerde bedrijven binnen uw vakgebied zorgen, 
waarmee u op business niveau kunt communiceren.



Congres
Het congresprogramma zal onder het motto van “Duurzame economische 
ontwikkelingen binnen het Koninkrijk“ actuele onderwerpen over de 
Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland bevatten. Met als aandachtspunt de 
staatskundige verandering in 2007. 

BKD 
In 2005 zijn de Bedrijven Kontakt Dagen succesvol verlopen. In twee dagen tijd 
telde de beurs ruim 8.000 bezoekers en meer dan 350 deelnemers! Dit jaar 
verwachten we dit bezoekers aantal te overschrijden. De BKD Limburg wordt al 
jaren bezocht door Belgische en Duitse bezoekers uit de Euregio. Voor u als 
potentiele deelnemer de unieke gelegenheid om via de BKD ook zaken te doen over 
de grens. Er staat op de komende expo een Euregio Paviljoen. Tegenover het 
Euregio Paviljoen plaatsen wij als InterEpo het Koninkrijks Paviljoen.

Promotie
Het evenement (BKD Limburg) zal worden gepromoot via Direct mailing , Het Zaken 
Magazine, Business Ondernemend Limburg, kvk krant en haar-website, regionale 
en lokale kranten, tv/radio en de bekende huis aan huis bladen (150.000 stuks).

MECC
Het Maastrichts Expositie & Congres Centrum (MECC Maastricht), is een moderne, 
dynamische organisatie die zich bezighoudt met het organiseren en accommoderen 
van beurzen, congressen en grootschalige culturele en sportieve evenementen.

MECC Maastricht is uitstekend bereikbaar 
en is gesitueerd in de historische, 
culturele en bourgondische stad 
Maastricht. Dit maakt MECC Maastricht tot 
een ideaal trefpunt in de Euregio.       



U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

InterExpo  N.V.    

Director   Peter Oerlemans
Email:    peter@interexpo.biz
Tel :    005999 - 8680196
   005999 - 5270177
Fax:         005999 - 8680197
Website:   www.interexpo.biz

Project Manager:  Menno Emor
Email:   menno_emor@hotmail.com


