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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Jaarbeurs 2010 succesvol verlopen

De KKF-jaarbeurs is een tot traditie uitgegroeid jaarlijks evenement waarnaar het bedrijfsleven en het grote
publiek steeds weer reikhalzend uitkijken. Ook dit jaar verliep de jaarbeurs zeer succesvol en de Kamer blikt er
met tevredenheid op terug en bedankt de beursparticipanten en de beursbezoekers voor hun bijdrage in het welslagen van dit vlot verlopen evenement.
Vrijdag 3 december, de
afsluitingsdag van de
beurs, stond in het teken
van 100 jaar KKF en de
participanten in de beurs
en de bezoekers werden
uitgenodigd voor een
hapje en een drankje om
dit feit te benadrukken.
Verder kregen alle participanten een KKF-polo shirt
die ook werd uitgereikt
aan elke 100ste bezoeker
van de beurs. Deze 13e
uitvoering
van
de
Jaarbeurs telde meer dan
180 deelnemers verdeeld
over circa 500 stands,
waaronder bedrijven uit
Guyana, Frans Guyana,
Trinidad, Nederland en
China. De telecombedrijven Telesur, Digicel en
Uniqa waren dit jaar alle
drie manifest aanwezig en
behalve de traditionele
deelnemers aan de beurs
waren er ook nieuwe lokale bedrijven die in diverse
sectoren opereren. De
beurs werd naar schatting
bezocht door circa honderdduizend mensen.

Primeur

Een primeur was ongetwijfeld het feit dat deze
13e
editie
van
de
Jaarbeurs geopend werd
door de op één na hoogste autoriteit in Suriname,
de gewezen KKF-voorzitter Robert Ameerali, die
nu Vice-President is van
de Republiek Suriname.
Voorheen werd deze
plechtigheid verricht door

de minister van HI.
Narpath Bissumbhar, de
huidige voorzitter van de
Kamer, merkte danook op
dat de gemeenschap de
KKF een geweldig geschenk heeft gegeven in
haar 100ste jubileumjaar,
door haar voorzitter te verkiezen tot het hoge ambt
van Vice-President. Hij zei
dat de Kamer de gemeenschap en de politici die
hieraan meegewerkt hebben, hiervoor zeer dankbaar is.

om waarnodig snel oplossingen te bewerkstelligen,
hebben het geheel een
comfortabel, flexibel en
vloeiend verloop gegeven.
Drs. Narpath Bissumbhar,
voorzitter van de KKF,
zegt daarom terecht:
“BUSOS thanks for a job
well done”.
RMD

SPECIAL THANKS TO
BUSOS BOARD MEMBERS
FOR A JOB WEL DONE!

BUSOS

De Stichting BUSOS
(Business Support Organization Suriname) heeft
als werkarm van de Kamer, die belast is met o.m.
het organiseren van beursen, een geweldige job
geklaard en zij verdient
terecht een enorme pluim
voor het probleemloos en
vlotverloop van de beurs.
De 16 loketten bij de centrale ingang aan de
Benjaminstraat hebben
ervoor gezorgd dat de
massa veel vlotter dan
voorheen toegang kreeg
tot het beursterrein. De
verbeterde faciliteiten op
het terrein, de verharde
straten en sanitaire mogelijkheden etc., veraangenaamden het bezoek aan
de beurs. Maar ook de
kwaliteitseisen voor de
aankleding van de stands,
de beveiliging op en rond
het KKF-complex en de
paraatheid van technici
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Sfeerfoto’s
laatste
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Een deel van het beurs team

Bezoekers en participanten
in de beurs werden getrakteerd
op een hapje en een drankje
i.v.m. 100 jaar KKF
Het publiek kwam op de laatste
dag van de beurs groots
opdagen
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CITAAT

“Als wij in ons gedrag zo onberispelijk zijn alsof de wereld daardoor staat of valt,
scheppen wij een paradijs”. ( Kabbala)
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