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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Succesvolle Rendezvous

Nu handelen om spijt
Brazilië, Guyane en Suriname te voorkomen
Bij de KKF zijn op 4 en 5 juli j.l. afgevaardigden van Brazilië, Frans
Guyana en Suriname samengekomen om te beraadslagen over het
thema 'Circulate better, to develop sustainably'. Het is een zeer succesvolle conferentie geworden waarbij er sterke banden zijn
gesmeed tussen de Frans Guyanese Kamer, onze KKF, het
Braziliaanse SEBRAE en leiders van de business gemeenschap.

Clear

Workshops
De openingstoespraken
kwamen van de voorzitters van de CCIG (Chambre de Commerce et
d'Industrie de Region Guyane),
de
KKF
en
SEBRAE (Servico de
Apoio as Micro e Pequenas Empresas no
Amapa), een vertegenwoordiger van de staat
Macapa en onze vice-president Robert Ameerali .
Hierna werden drie workshops gehouden: 1) Perspectives and opportunities of economic regional
cooperation (natural resources exploitation); 2)
Custom
procedures/
Trade Barriers; 3) Investment tools for regional
integration; Rio+20 the
Guiana's potential and environmental challenges.
Er werd vervolgens een
presentatie van Amazon
tech door SEBRAE gegeven. De tweede dag, donderdag 5 juli, begon met
de workshop Practices
and business climate
(operational point of view
practical case and success stories) gevolgd door
de workshop Transportation. De meeting werd
voortgezet met twee sector workshops: 1) Energetic Challenges en 2)
Food, Sanitary and Industrial challenges, waarna
de werkgroepen hun bevindingen en aanbevelingen presenteerden. In een
closing round table: 'Circulate better to develop
sustainably' werden concrete ideeën voor gemeenschappelijke acties
aangegeven. De delegaties brachten vervolgens
bedrijfsbezoeken
aan
Nieuwe Haven, Rudisa en
Staatsolie.
Gedurende
dag 2 bestond ook de
mogelijkheid voor business to business meetings. De delegaties uit

'Act now or regret it tomorrow' was de titel van presentaties gegeven
door Andre Henry BSc. en Nicole Deira BSc. Henry liet kennismaken
met N.V. Clear IT Solutions en liet een Demo van het software programma ACT!Pro2012 zien en Deira gaf een presentatie over CRM
(Customer Relationship Management).

Participanten in de Rendezvous Brazilië, Frans
Guyana en Suriname 2012

N.V. Clear IT Solutions
opereert sedert 2000 en is
sedert oktober 2011 ISO
gecertificeerd. Het bedrrijf
biedt het volgende aan:
AccountView trainingen
en consultancy, informatica opleidingen en trainingen, ICT consultancy,
(interim) financieel management, quality management/ISO,
project
management en Microsoft
Office trainingen. Clear IT
legt in haar werkwijze nadruk op training en kennisoverdracht, op termijn
worden kosten bespaard
en het systeem, product of
dienst is voor de klant.

CRM
Bij deze presentatie bleef
Deira stilstaan bij de volgende punten: wat is

V.l.n.r. vertegenwoordigers van SEBRAE, overheid
Macapa, CCIG en KKF
Brazilië en Frans Guyana
keerden op 6 juli terug
naar hun land.

Declaration
In een gezamenlijke verklaring bedanken de participanten in de 'Rendezvous' de CCIG voor het
initiatief en de organisatie
van de conferentie en de
KKF voor het mede organiseren en hoosten van de
rendezvous. De verklaring
benadrukt de ondersteuning van het Braziliaanse
SEBRRAE, de Surinaamse overheid, de Braziliaanse staat Amapa,
Frankrijk en de Regionale
Raad van Frans Guyana.
De Europese Unie wordt
bedankt voor de financiële
ondersteuning. De presentaties werden verwelkomd en hebben het sterk
verlangen aangegeven
van de business gemeenschap en functionarissen
van alle drie overheden
om de handelsrelaties en

betrekkingen en de fysieke integratie verder te ontwikkelen. In de verklaring
staat dat de rendezvous
sterke banden heeft gesmeed tussen CCIG en
KKF en de Businness leiders. De participanten
erkennen de behoefte aan
het bundelen van krachten om ten volle economisch profijt van elkaar te
kunnen hebben. Ze zullen
daarom hun overheden
aanmoedigen om een regionaal pro integratie beleid te adopteren. Besloten werd een 'Joint
Committee' te formeren
om discussie opgang te
brengen,
uitdagingen
m.b.t. economische integratie het hoofd te bieden
en aanbevelingen aan de
respectieve overheden
voor te bereiden om zo
sterkere
economische
banden in de regio tot
stand te brengen.
RMD

Nicole Deira BSc. en Andre Henry BSc.
CRM, waarom CRM, hoe
bewerkstelligt men CRM
binnen de organisatie en
gedemonstreerd werd hoe
een CRM software pakket
een organisatie kan versterken. CRM zelf is echter geen software maar
een strategie waarmee
een bedrijf/instelling beoogt relaties te optimaliseren in termen van klant-

rendement en klanttevredenheid. Het waarom van
CRM heeft te maken met
zaken als: klanten hebben
veel keus, klanten willen
bijgestaan worden en
klanten worden veeleisender en verwachten meer.
CRM geeft controle over
het verkoopproces. Zij
beoogt: het werven van
klanten, het verzamelen

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Ontwikkelingen
in de installatiebranche”
Inleider: Dhr. Brindaben
Panday, voorzitter Vereniging van Installateurs in
Suriname
Gastspreker: Dhr. Cooman
van Korps Brandweer Suriname
Datum: 17 juli 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

van klanteninformatie gedurende het proces en het
vergroten van de loyaliteit
van klanten. De inleider
gaf de succesfactoren
aan bij het bewerkstelligen van CRM in de organisatie. Aan de orde kwamen zaken als: het hebben van een visie voor de
implementatie, het goed
vastleggen van de doelstelling, het doorlichten
van de organisatie cultuur
en het kiezen van een
CRM software ter ondersteuning. Voor meer informatie: www.clearit.org.
Aldus een greep uit de
presentatie.
RMD

Kansen Kwakoefestival benutten
Ons bedrijfsleven benut nog onvoldoende de mogelijkheden die het Kwakoefestival in
Nederland biedt. Hierin willen Ricardo Verwey en Gilo Koswal, resp. voorzitter en directeur
van het festival verandering brengen. Zij vertoeven momenteel in ons land om bedrijven te
interesseren in dit festival dat circa 500 duizend bezoekers trekt gedurende 5 opeenvolgende weekenden te beginnen op 21 juli a.s.

Commissie
Voorzitter Verwey zegt dat
een commissie is ingesteld om specifiek Surinaamse belangen te behartigen zodat de ondernemers zich op het festival optimaal kunnen presenteren. In deze commissie zitten o.a. mensen die
hun strepen hebben verdiend bij de overheid en
het bedrijfsleven. Dit jaar
zal het Kwakoefestival het

Surinaams erfgoed wederom centraal stellen,
nadat dit de afgelopen
jaren was afgegleden
naar het multiculturele.
“We willen terug naar
onze roots en daarnaast
mogen andere partijen
aansluiten en zich in een
minder prominente rol
profileren”, zegt Verwey.

Benutten
“Het festival is tot nu toe

onvoldoende benut door
het Surinaams bedrijfsleven”, vindt festival directeur Gilo Koswal. Met een
bezoekersaantal van 500
duizend biedt het festival
naar hij zegt, “een uitermate goed moment voor
het bedrijfsleven om
eventueel werving en
selectie van gespecialiseerd technisch personeel te kunnen doen”.
Verder kunnen ‘try outs’

Suriname Directory
Staat uw bedrijf nog niet online?
Wilt u gezien worden?
Wilt u behoren tot een wereldwijd netwerk van bedrijven?

van producten gedaan
worden maar ook mogelijkheden voor import en
export worden bekeken.
Gelet op de duur van het
festival (5 weekenden)
hoeven ondernemers niet
fysiek aanwezig te zijn
maar kunnen zij zich laten
vertegenwoordigen. Voor
meer informatie en aanmelding voor participatie
kan men terecht op
www.kofoe.org/nl of stichting kofoe@live.nl
Er kan ook gebeld worden
naar
08838632
en
08101702.
RMD

Ondernemers
Voldoet u
uw

KKF

CITAAT

Registreer dan nu uw BEDRIJFSINFORMATIE

Jaarbijdrage

"Beroem je nooit op je giften aan armen maar wees hen dankbaar voor de
gelegenheid die zij bieden om liefdadigheid te bewijzen”. (Yor Sunitram)

OP ONZE BUSINESS DIRECTORY

op tijd?

Wist

u

dat ?

Regeringen in de EU praten openlijk over een eventuele faillissement van
Griekenland en een uittreding uit de euro. En het IMF is technisch voorbereid op een
vertrek van Griekenland uit de eurozone. "Dit zal met ernstige gevolgen gepaard
gaan voor de groei van de handel en voor financiële markten", zegt IMF topvrouw
Christine Lagarde. Achter de schermen wordt een terugkeer naar de drachme al
gepland sinds het begin van de schulden crisis in 2009. "Als er een omzetting komt
wordt die zo snel mogelijk uitgevoerd. Het economisch verkeer wordt overnight helemaal stilgelegd totdat pinautomaten en banken voorzien zijn van drachmen. Het verrassingseffect moet een vlucht van kapitaal voorkomen”. Dit beweert Hartmut
Grossman, topman van Interrnational Card Security, die samenwerkt met banken op
Wall Street. Een staat wordt niet geliquideerd zoals een bedrijf. Er komt dus geen
curator die de Acropolis veilt om toch iets terug te krijgen voor de schuldeisers. In
een gunstiger geval moeten ze langer op hun geld wachten omdat openstaande
rekeningen voorlopig niet worden betaald. Maar de reputatie van een staat die zijn
schulden niet betaalt krijgt wel een enorme deuk. Niemand zal geld aan Griekenland
willen lenen na een bankroet. Dit betekent dat het land zijn beleid daarna volledig
uit belastinginkomsten zal moeten financieren. En hoewel de schuldenlast meteen
wegvalt betekent dat vrijwel altijd bezuinigen en lastenverzwaring. Doorgaans is een
van de maatregelen het devalueren van de munt. De Deutsch Bank heeft een voorstel voor een Griekse 'europauze' uitgewerkt en komt met de 'geuro'. De regering
kan er bijvoorbeeld ambtenaren, leraren, verpleegkundigen en uitkeringen van betalen. Het land kan met de geuro een eigen financieel beleid voeren (devalueren)
zodat Griekenland concurrerender kan produceren. De Grieken moeten zich in dat
voorstel wel verplichten om terug te keren naar de euro zodra de economie weer op
de rails is. De geuro verhindert dus niet dat Griekenland zijn begroting op orde moet
krijgen.

www.surinamedirectory.biz
Door online adverteren bereikt u een enorme doelgroep en dit brengt vele voordelen met zich mee. Steeds meer van uw potentiële klanten gebruiken internet als
informatiebron. Het is voor u de manier om veel mensen te bereiken en uw bedrijf
24 uur per dag onder de aandacht te brengen en dat tegen minimale kosten. Bekijk
onze aantrekkelijke tarieven en maak een keuze uit één van onze pakketten.
Voor meer info: tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

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

ROUTE:
di. 17 juli 2012
do. 19 juli 2012

Plaats: Zanderij
Tijd: 09.00 - 14.00 uur
(de Chinees ij de afslag naar Colakreek)
Plaats: Nieuw A’dam
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(Openlucht Museum)
wijzigingen voorbehouden

Dit kan geschieden
dagelijks van 08.00 16.00 uur bij de kassa
van de KKF aan de Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37
(Beursterrein) of te
Nickerie aan de G.G.
Maynardstraat
34 of
middels storting met vermelding van het dossiernummer op bankrekeningnummer RBC SRD
120333463 ten name
van KKF.

Douanekoersen
M.i.v. 10/07/2012 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,12
Pound sterling
5,19
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
421,04
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,99
Brazil real
1,65

