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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

JAARBEURS 2016
25 november - 1 december
KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Doe mee aan Suriname’s grootste
business
promotion evenement
Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111 of 112,
e-mail: chamber@sr.net
Deelnemen aan beurzen
Beurzen stammen direct af van de oudste vorm van marketingcommunicatie, waar aanbieders en vragers elkaar ontmoeten. Beurzen
geven de bezoekers de mogelijkheid om op neutraal terrein objectief
en eventueel anoniem te kijken, te testen en te vergelijken. De exposant bereikt een selecte groep van potentiële kopers die hij met vele
hulpmiddelen indringend kan benaderen.
Direct zakelijk contact met
de prospect (mogelijk
nieuwe klant) is een van
de belangrijkste doelstellingen van exposeren.
Persoonlijke communicatie is daartoe hoofdtaak
van de standbezetting. Er
is direct mondeling contact, zowel technisch als
commercieel. De standbezetting moet dus op beide
terreinen vaardig zijn. In
principe is er geen tijd om
iets op te zoeken.
Geïnteresseerde bezoekers moeten op het juiste
moment benaderd worden in hun oriënteringsproces.
De
meeste
bezoekers willen het liefst
eerst voor zichzelf een
beeld vormen, anoniem,
voor ze mentaal open-

staan voor een gesprek.
De openingszin van het
persoonlijk contact is
uiterst belangrijk. “Kan ik u
van dienst zijn” roept
meestal een ontkennende
reactie op. Beter is : “Kent
u onze L.al?” of “Bent u al
op de hoogte metL? Of
“Heeft dit materiaal voordelen boven dat wat u nu
gebruikt?” De bedoeling
van deze vragen is het
gesprek te openen, niet te
blokkeren. Het gesprek
dient zo snel mogelijk op
persoonlijke belangen van
de bezoeker in te spelen.
Daartoe is vereist diens
functie en interesse te peilen. Openhartig daarnaar
vragen moet getuigen van
belangstelling en zakelijkheid, niet van nieuwsgie-

righeid. Elke bezoeker
moet zich welkom voelen.
Het gesprek moet voldoende lang duren om
van weerszijden te weten
of een zakelijk vervolg zinvol is. Zijn er meer geïnteresseerde bezoekers dan
dient het gesprek zo kort
mogelijk te zijn ter wille
van een zo groot mogelijk
aantal contacten. Elk persoonlijk contact, afspraak
of toezegging dient te worden geregistreerd zowel
voor een snel en trefzeker
vervolg op het contact als
voor latere evaluatie van
het expositierendement.
Aanbevolen wordt gebruik
te maken van een voorgedrukte contactgegevensformulier.
RMD

Wist

u

dat ?

We leven in een tijd van meerdere crises die gelijktijdig onze aandacht opeisen:
schuldencrisis, ecologische crisis, sociale crisis, economische crisis etc. De uitdaging is de meest diepliggende oorzaken ervan te ontdekken en daarop passende
antwoorden en oplossingen te vinden. Vaak worden slechts symptomen bestreden
waardoor de oorzaken blijven voortbestaan. Steeds meer deskundigen denken dat
de kernoorzaak het kijken is naar de wereld vanuit afscheiding en niet vanuit het
besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Alle crises zouden tot deze ene
kernoorzaak teruggevoerd kunnen worden. En Einstein citerend stellen zij dat:
“Problemen niet opgelost kunnen worden met hetzelfde bewustzijn als waardoor ze
zijn ontstaan.” Er is een paradigma verschuiving nodig die leidt tot nieuwe denksystemen waardoor integriteit over de gehele linie van maatschappelijke organisatie en
in het bijzonder het bedrijfsleven en de politiek een feit wordt. Integriteit heeft als
oorspronkelijke betekenis ‘heel en ongeschonden’ en is gerelateerd aan deugden
als eerlijkheid en betrouwbaarheid. De bron van integer handelen is een denksysteem van eenheid en onderlinge verbondenheid i.p.v. een denksysteem van ego en
afscheiding. Het denksysteem bepaalt de zuiverheid van de intentie achter politieke
doelen die worden gesteld en keuzes die worden gemaakt. Vaak zijn het onbewuste intenties die eindresultaten en effecten van keuzes bepalen. Het is daarom voor
het oplossen van crises noodzakelijk naar het onderliggende bewustzijn te kijken.
Een effectief antwoord op alle crises vereist bewustzijn van eenheid en onderlinge
verbondenheid. Effecten van oplossingsmodellen moeten ten goede komen aan het
geheel of een zo groot mogelijke groep binnen de samenleving en onvermijdbare
nadelige gevolgen moeten op een eerlijke manier worden gecompenseerd.
Historisch gegroeide voorkeursbehandelingen en privileges moeten teruggedraaid
worden.

CITAAT
“Als je niet gefocust blijft op je dromen e/o je mission statement, zullen twijfels en obstakels steeds meer je aandacht opeisen en de eens proactieve persoon verandert geleidelijk aan in een reactief mens.” (Yor Sunitram)

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

41487

MELANEY'S OPBELHUIS

Gemenelandsweg 41

41523

SOPHIA NOJOKROMO

Orionstraat 42

Importeur, Exporteur

41538

PASSION CYBER

Indira Gandhiweg 337

Servicebureau

41550

MALLY'S TAXI SERVICE

Izaak J. Burnetstraat 61

Taxibedrijf

41571

PARA-FRANCE EXPORT

Stiviweg Hal 1

Exporteur

41572

JAVEQUE STUDIO

Henck Arronstraat 15-17

Servicebureau

41574

MARO'S TAXI

Gemenelandsweg 41

Taxibedrijf

41576

KENCORM IMPORT - EXPORT Suralcoweg BR. 25B

41579

BEST CHOICE ENTERPRISE

A.K. Doerga Shawstraat 8

Importeur, Exporteur

41586

5 STAR CARBODY SHOP

Dr. Sophie Redmondstraat 219a

Uitdeuk- En Spuitinrichting

41591
41596

APPENDIX99 ONTWERP- & Mr.dr.j.c. De Mirandastraat 8 (1e Ontwerpbureau, Tekenbureau
TEKENBUREAU
etage)
RUDI SINTI
Surimomboweg 26
Exporteur

41618

WITHRA INTERNATIONAL

Industrieweg Zuid 38

Importeur, Exporteur

41623

EBLIN FASHION

Neumanpad 50

Winkelier

41633

STIPPY'S MUSIC

Braillestraat 21

Promotion Bureau, Distributeur

41641

RANJIV IMPORT & EXPORT

Ganpatweg 4

Importeur, Exporteur

41659

SOUTH SIDE PROMOTIONS

Purperhartstraat 3A

Promotion Bureau

41662
41685

LEWANGU INSTITUUT VOOR Ethaanstraat 10
SPIRITUELE STUDIES
PRIME TIME TAXIBEDRIJF
Jodiumstraat 22

41718

WIDJAI BENARSIE

Bindadinweg BR. 55

41732

ISHWARDAT INTERNATIONAL

R.p. Bharosstraat 5

41736

ZHAN YONGJIE

Saramaccastraat 38

41737

ZHAO PEISHUANG

Duisburglaan 79

Importeur

41739

TRIPLE B TAXI SERVICE

De Boerbuitenweg 46

Taxibedrijf

41743

FREDDY DE KONING TAXA- Molenpad 33
TIES

Ondernemersavond

KKFacts

Onderwerp: Ondernemers praten met elkaar
Inleider: Dhr. A. Padarath
Locatie: KKF-Conferentiezaal, Prof. W. J. A. Kernkampweg
37.
Datum:dinsdag 13 september 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

ACTIVITEIT
Bemiddelingsbureau

Importeur, Exporteur

Opleidingsinstituut
Taxibedrijf
Fabrikant
Importeur, Exporteur,
Transitohandel
Importeur

Makelaar, Taxateur

Douanekoersen
M.i.v. 09/08/2016 en tot nader order
U.S. dollar
7,56 Indian rupee (100) 6,32
Euro
8,46 Brazil real
2,32
Ned. Ant. gld.
4,20 Pound sterling
5,38
Yen (10.000)
425,59
Trin. & Tob. dollar 1,11

