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Laparkan, SuriPak en TNT 10e Distinguished
leadership & innovation
conference 2012

Het lucht- en zeetransportbedrijf Laparkan, TNT en online shippingbedrijf SuriPak, werden op onze ondernemersavond belicht. De presentatie werd gegeven door een team van Laparkan. Het bedrijf
gevestigd in Paramaribo en in Miami, verzorgt op de route USA Suriname, tweemaal per week luchttransport diensten en eenmaal per
week op de vrijdag, zeetransport diensten.

Services

Het bedrijf verzorgt ook
zeetransport vanuit de rest
van de wereld naar
Suriname en heeft voorts
als extra services: Custom
brokerage, online shopping, money transfer (low
profile), WCA (World Cargo Alliance), SuriPak
(Nederland) en TNT courier. Het luchttransport geschiedt met een Boeing
767 (wide body) en het
zeetransport met het schip
'Evergreen' dat vaart onder het motto 'Clean &
Green en one team in harmony with the earth and
our customers'. Laparkan
kan bogen op 30 jaar
ervaring in de vrachtindustrie. CEO van het bedrijf is
dhr. Glen Khan.

TNT

Laparkan staat ook in relatie met TNT (Thomas
Nation International) dat
beschikt over 26.760 voertuigen voor transport over
de weg, 47 vliegtuigen,
2331 depots/ hubs/ lucht-

De Arthur Lock Jack Graduate School of Business (University of the
West Indies) organiseert op 29 maart 2012 voor de 10e keer haar jaarlijkse DLIC ofwel Distinguished leadership & innovation conference.
Malcolm Gladwell, is de keynote spreaker. Zijn presentatie: "What
makes the great ones great? Making sense of succes”. Het gaat om
'Shaping talent & creating opportunity to achieve success’ en het versterken van de capaciteit van de regio inzake leiderschap en innovatie.

10e DLIC

V.l.n.r.: Renuka Changoer, Nathalie van Geenen, Thalicia
Wezer en Iwan Roeplal van Laparkan

haven en sorteercentra.
TNT opereert in circa 200
landen en telt 7500 werknemers.

SuriPak

SuriPak biedt een veilig
aanleveradres in Miami
voor internetbestellingen,
tijdgevoelige documenten,
post en pakketten. Voorts
een Express pakketten
dienst vanuit de USA Caraibisch gebied tot 32
kg. Men kan bij bestellin-

gen via SuriPak gebruikmaken van Laparkan credit card. Een SuriPak
membership kan worden
aangevraagd en voor
meer informatie kan men
alsvolgt terecht: Laparkan, Henck Arronstraat
no. 144. Tel.no.: 426341/
6802305. Fax: 426423. Email:
suriname@laparkan.com.
Web-site:
www.laparkan.com
RMD

CITAAT
" Zodra het denken zo plooibaar wordt dat het niet altijd
alleen op zijn eigen
standpunt blijft staan, zal men overal vandaan kennis
aantrekken". (Inayat Khan)

verbeteren.

Focus van de 10e Distinguished leadership & innovation conference is het
ontwikkelen van het menselijk potentieel. En keynote speaker Malcolm
Gladwell is wereldberoemd om zijn uitdagende
ideeën die de zakenwereld momenteel als een
vloedgolf overspoelen. In
de afgelopen jaren heeft
de DLIC participanten bijeengebracht van de publieke en private sector,
NGO's en academici uit
de hele Caribische regio.
De DLIC biedt de verschillende doel markten demogelijkheid te leren van een
breed scala aan wereldexperts die onderwerpen
behandelen om het internationale concurrentievermogen van Caribische
mensen en organisaties te

Voor wie?

Alle maatschappijen, organisaties en ondernemingen uit alle sectoren
kunnen profiteren van
Malcolm Gladwell's ervaring in het aanwijzen van
'Outliers' en hoe dit werkt
in elke industrie. Een 'Outlier' is de wetenschappelijke term waarmee dingen
of fenomenen worden beschreven die buiten normale ervaringen liggen.
Outliers is het derde boek
dat Gladwell schreef en
dat evenal zijn eerdere
boeken en het vierde
boek erna, een New York
Times bestseller is geworden. De research methode van Gladwell benadrukt sociale en culturele
factoren. Hij heeft een
onvergelijkbare gave om

Kamer van Koophandel en Fabrieken
Ir. Henk Naarendorp - Voorzitter

Wist

u

dat ?

Malcolm Gladwell is een Canadese journalist, best selling auteur en spreker. Hij
woont nu in New York City en werkt sedert 1996 als staff writer voor de 'New Yorker'.
Hij heeft vier boeken geschreven: The tipping point: How little things make a big difference (in 2000); Blink: the power of thinking without thinking(in 2005); Outliers: the
story of success (in 2008); en What the dog saw and other adventures (in 2009). De
vier boeken werden New York Times bestsellers. Gladwell's boeken gaan vaak over
de onverwachte implicaties van research in sociale wetenschappen en hij maakt
frequent en uitgebreid gebruik van academisch werk op de gebieden van sociologie,
psychologie en sociale psychologie. Op 30 juni 2011 werd hij benoemd in 'The order
of Canada'. Outliers, het derde boek van Malcolm Gladwell onderzoekt hoe het
milieu van een persoon, in conjunctie met persoonlijke drive en motivatie, zijn of
haar mogelijkheden en kansen op succes beïnvloed. Bill Gates succes wordt door
velen toegeschreven aan het 'really smart and really ambitious' zijn. Maar zegt
Gladwell: ' Ik ken heel wat mensen die echt knap en ambitieus zijn maar die niet
zoals Bill Gates 60 miljard dollar waard zijn. Het trof Gladwell dat ons begrip van
succes zo slecht is en hij zag hierin een opportunity om dieper te graven en met een
betere uitleg te komen. Op 29 maart a.s. is de 48 jarige Malcolm Gladwell keynote
speaker op de DLIC 2012 van de Athur Lock Jack Graduate school of Business van
de University of the West Indies op Trinidad & Tobago. DLIC staat voor
Distinguished Leadership & Innovation Conference en wordt dit jaar voor de 10e
keer gehouden. Gladwell's presentatie zal gebaseerd zijn op zijn derde boek 'Outlier'
dat hij in 2009 publiceerde. Hij zal in gaan op de vraag: 'What makes the great ones
great'. Gladwell is een aantal keren geëerd met awards and honors. In 2005 noemde Times hem een van de 100 meest invloedrijke personen. In 2007 ontving hij
American Sociological Associations First award for excellence in reporting of social
issues en een honorary degree van de university of Waterloo. En in 2011 was het
de University of Toronto die hem bedacht met een honorary degree.

Voordelen

Participeren in de 10e
DLIC biedt o.m. de volgende voordelen: 1) leren
begrijpen van de sociale
en culturele factoren die
noodzakelijk zijn voor succes; 2) scheppen en
gebruikmaken van kansen
om op elk gebied succesvol te zijn; 3) nieuwe
inzichten verwerven in
huidige trends om kennis
en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om

KKF is doing it again!

De AgroMade in Suriname- en
ICT-beurs

OPROEP
Uit het Handelsregister van KKF is gebleken dat vele zaken geen opgave hebben
gedaan van wijzigingen conform art. 17 van het G.B. 1962 no. 187 waaronder:
* Verhuizing
* Stopzetting of wijziging c.q. uitbreiding van activiteiten
* Verandering van eigenaren of bestuurders van bedrijven bijvoorbeeld als gevolg
van overlijden
* Enzovoorts
In verband met het opschonen van dit bestand worden alle ingeschrevenen opgeroepen, om na te gaan of hun gegevens correct zijn en de jaarbijdrage is voldaan.
E.e.a. kan uiterlijk t/m vrijdag 30 maart 2012 ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 en te Nieuw
Nickerie aan de G.G. Maynardstraat no. 32 - 36 tussen 08.00 - 16.00 uur.
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal de Kamer van Koophandel en
Fabrieken haar Secretaris gelasten te handelen als ware opgaaf gedaan van de
opheffing. (GB 1962 artikel 18 lid 3).
De KKF doet een dringend beroep op haar ingeschrevenen om in hun eigen belang
hieraan gevolg te geven.

nieuwe ideeën in de sociale wetenschappen te interpreteren en ze begrijpbaar, praktisch en waardevol te maken voor zowel
een business als een algemeen gehoor. Newsweek plaatst Malcolm
Gladwell in de 'Top 10
New thought leaders of
the decade.

Vrijdag 27 april - dinsdag 1 mei 2012

KKFacts
Ondernemersavond
O n d e r w e r p :
Investeringskrediet bij de
VCB.
Inleider: Wendy Castillon
BEc., Accountmanager trainee Surinaamse Volkskrediet Bank.
Datum: 13 maart 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

doelen te bereiken; 4) versterken van uw internationale concurrentievermogen; 5) verwerven van een
duidelijk perspectief voor
uw business strategie; 6)
ontdekken of u het in u
hebt om een 'Outlier' te
zijn.

Andere issues

De conferentie zal ook de
volgende vragen onder de
loep nemen: Hoe kan ik
doelbewust succes orkestreren voor mij, mijn team
en mijn organisatie? Hoe
kan ik de juiste gedragingen incorporeren in mijn
organisatie waardoor een
gekoesterd systeem ontstaat m.b.t. inspanningen
richting gemeenschappelijke doelen? Hoe kan ik
krachtige kleine veranderingen ontwerpen die een
groot verschil zullen bewerkstelligen in mijn organisatie? Hoe kan ik bepaalde attituden en gedragingen
overdraagbaar
maken? Hoe kan ik veranderingen maken tot virale
veranderingen? Consistentie in performance en
groei in organisaties en
ondernemingen is immers
het product van constante
verandering.Participeren
in de 10e DLIC kost per
persoon US$ 1000 en de
payment deadline is 16
maart 2012. Voor meer
info:
www.lokjackgsb.edu.tt/
conferences

Voor deelname kunt u kontakt maken met het KKF-Beurssecretariaat aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Tel.: 530311 / 530313
Fax: 437971
E-mail: chamber@sr.net
Website: www.surinamechamber.com

IDEAS 2012 Energie
Innovatie Contest

Organisaties, ondernemingen, business initiatieven en commerciele
projecten in de Caricomlanden en de Dominicaanse republiek mogen
deelnemen aan het IDEAS 2012 Energy Innovation Contest, dat op 15
februari j.l. werd gelanceerd. Award winners ontvangen een bedrag
tot USD 200.000,- alsook technische en zakelijke ondersteuning om
hun project uit te voeren of hun idee uit te werken.

Criteria

Het eerste contest werd in
2009 gehouden en leverde 1094 ideëen op waarvan 850 verkiesbaar waren, 264 de finale lijst
haalden en 26 in de prijzen vielen. Het gaat om
projecten die energie-efficientie en duurzame energie in de regio bevorde-

ren. Deelnemers mogen
elk slechts één applicatie
online doen via
http://www.iadb.org/ideas
en wel in het Spaans,
Engels of Frans. Het doel
van de projecten die voorgesteld worden moet het
volgende betreffen: business initiatieven en commerciele projecten die het

potentieel in zich hebben
uit te groeien tot een significante schaal en voordelen. Voorstellen zijn veelal
innovatief in relatie tot
technologie of business
model en als ze gericht
zijn op hernieuwbare
energiebronnen, energie
efficiëntie,
verzachting
van klimaatsverandering

RMD

en vervanging van fossiele brandstoffen. De voorgestelde activiteiten moeten binnen 2 jaar van ontvangst van de initiële uitbetaling zijn afgerond.
Financieringsverzoeken
mogen per project niet eer
bedragen
dan
USD
200.000.

Applicaties

Contestanten moeten een
online applicatieformulier
invullen. Zie
http://www.iadb.org/ideas
en wel voor 30 april 2012.
Winnaars worden op 15
juli 2012 bekendgemaakt.
Voor meer info kan men
contact opnemen met het
Secretariaat van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken aan de Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37,
Tel.:
530311,
Fax:
437971, E-mail: chamber@sr.net
RMD

Douanekoersen
M.i.v. 09/03/2012 en tot
nader order

Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

ROUTE:
di. 13 maart 2012
do. 15 maart 2012

Locatie: Jarikaba
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(winkelcentrum bij de rotonde)
Locatie: Brownsweg
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(winkel Pokie)

U.S. dollar
3,35
Euro
4,43
Pound sterling
5,31
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
411,82
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,73
Brazil real
1,94

