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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Zesde Agro, Made in
Suriname en ICT beurs

BEKENDMAKING

De KKF 3 in 1 beurs wordt dit jaar van 26 /m 30 april a.s. voor de 6de
keer gehouden op het KKF beurzencomplex. Het begon allemaal in
1995 met de Suriflora beurs die evolueerde tot de huidige Agro beurs.
Aan deze beurs werd 11 jaar geleden de Made in Suriname beurs
gekoppeld en 5 jaar geleden kwam ook de ICT-beurs erbij. Thans
spreken wij van de 3 in 1 beurs.

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

ACTIVITEIT

17651

ONGEDIERTEBESTRIJDINGS

Hoogestraat 60

Ongediertebestrijding

BEDRIJF ALRIBO

17658

D. MISRIELAL

Hamptoncourtpolder Serie A no. 60

Drankinrichting, Winkelier

17659

IJSFABRIEK BOSKAMP

Coppenameweg

Fabrikant

Op 26 april houdt het
Suriname Business Forum (SBF) een presentatie
over cassaveteelt en
podosiri en de verwerking
tot eindproducten. En op
29 april is er een media
lounge over de herpositionering van de STS. De
beurs duurt: 5 dagen: vrijdag 26 april t/m dinsdag
30 april en de openingstijden: Dagelijks van 17.00 22.00 uur. Entree: SRD 3
(voor kinderen t/m 10 jaar
en 60+sers) en SRD 6
voor volwassenen. Een
bezoek aan deze unieke
beurs wordt warm aanbevolen!

17665

NICKERIE ENTERPRISE

Longmay Serie A no. 119

Exporteur

17694

SMULLIE CAFETARIA

Leysweg BR. 75 perceel 11

Eet- En Drankinrichting

17724

Winkelier

17725

S. WONGSO - ARSOMENAWI Sir Winston Churchillweg hoek
Plantage Waterland
S. BADAL
Bernharddorp O/h Schoolerf

17782

BAR - CAFE CHE

Ladesmastraat 19

Eet- En Drankinrichting

17787

Skoerkiweg 495

Winkelier, Drankinrichting

17804

B.F.Z. MOHAMED MOHAMED
D. BOEDHOE

Corantijnpolder Serie A no. 74

Lasserij

17807

S.P. ABHELAKH

Powisistraat 60

17839

A.Z. MANDO

Nieuw Lombe

Verhuurbedrijf,
Schoonmaakbedrijf,
Aannemer, Transportbedrijf
Winkelier

17842

Libanonweg BR. 180 perceel 58

Eet- En Drankinrichting

RMD

17855

S. KROMOREDJO NOTOPAWIRO
H. BADAL

Skoerkiweg 389

Winkelier

Exporting fresh produce
from the Caribbean

17882

C.K. LEUNG - CHEUNG

Hk Keizer-/korte Kerkstraat 1

Eet- En Drankinrichting

17890

Weidestraat Cantine Handelsschool Drankinrichting, Winkelier

17910

S. MARTODIKROMO KERTO
SOEMIRAN AMATTARAM

Waterkant

Standhouder

Het Suriname Business Forum (SBF) en het German International
Cooperation (GIZ) organiseren op 25 en 26 april a.s. bij Hotel
Courtyard by Marriott Paramaribo een regional en international stakeholdersforum onder de naam 'Exporting fresh produce from the
Caribbean'. Dit internationaal seminar zal, naar verwacht wordt, een
grote toegevoegde waarde hebben voor de landbouwsector. Suriname is uitgekozen als de beste lokatie voor het seminar vanwege
zijn ontwikkeling van de export binnen de agrarische sector vergeleken met andere landen in de regio.

17930

I. MUNGRA

Standhouder

17952

C.E. BURGZORG-CAIRO

Kwattaweg Vis A Vis
Leeuwensteinstraat
Frits Pinasstraat 62

17955

S.A. RUDGE

Oost-westverbinding km. 92, 5

Drankinrichting, Winkelier,
Standhouder
Winkelier

17976

L.W. PENGEL

Catharinastraat 2

Autobusdienst

39943

CAR CHECK

Van 't Hogerhuysstraat 54

Importeur

Forum

43707

RUBEN I. LETER

Elinestraat 8

Autobusbedrijf

44242

NETbel

45546

INTERNATIONAL SKILLS
AND COMMUNICATION

Hoek Bertha- / Peu Et Contentstraat Servicebureau, Opleidingsinstituut,
1
Copieerinrichting
Dorinestraat 4
Opleidingsinstituut,
Installatiebedrijf

3 in 1
Deze drie beurzen zijn tot
één beurs samengevoegd
omdat er weinig animo
was om voor elk een aparte en zelfstandige beurs te
houden. Door ze onder
een noemer te plaatsen
"de 3 in 1 beurs" heeft
KKF een activiteit ontwikkeld die het publiek aanspreekt waardoor de
beursparticipanten beter
aan hun trekken kunnen
komen. Deze beurs is
belangrijk voor de ontwikkeling en stimulering van
de sectoren die er in participeren. Jaarlijks nemen
rond de 100 bedrijven
deel aan deze beurs.

Participanten
Er zullen stands zijn met
planten, bloemen, fruit,

Het stakeholdersforum zal
zich richten op beschikbare markten en bijzondere
aandacht schenken aan
mogelijkheden die de economische partnerschapsovereenkomst (EPA) biedt
en de eisen van en kansen op de Europese
markten. Het Forum beoogt ook de mogelijkheden van export van verse
groente en fruit naar verschillende markten te bekijken. De Caribische regio zal oplossingen moeten aandragen en voorstellen moeten doen die
tot sociaal-economische
voordelen voor de regio
kunnen leiden. Het forum
zal de publieke en private
bedrijfslevenorganisaties
samenbrengen om de hui-

Wist

land- en tuinbouwbenodigdheden, landbouwmachines, aquacultuur en
ook stands waarbij u ontwikkeling kunt zien op het
gebied van art & craft,
Made in Suriname kleding
en sieraden. Ook enkele
grote bedrijven zoals
Staatsolie, Iam Gold en de
SBBS participeren in de
beurs. En natuurlijk zal
ook LVV intensief en prominent op de beurs aanwezig zijn. Voorts ook de
Surinaamse Orchideeen
en Sierteelt Vereniging en
diverse productiebedrijven
vanaf huisvlijt / huisnijverheid niveau.12 vrouwelijke
ondernemers uit Para zullen hun casaveproducten
tentoonstellen. Uit Brazilië
zullen enkele bedrijven
staan met landbouwma-

dige situatie van export
van verse groente en fruit
te bespreken. Wat zijn de
mogelijkheden voor nieuwe markten en wat is
nodig om ze te betreden?
Welke infrastructuur is
nodig en wat is de rol van
business support organisaties om de export van
fresh produce te faciliteren?

Aandachtspunten
De aandachtspunten zullen o.a. zijn: *de huidige
staat van export naar geselecteerde markten; *het
identificeren van mogelijkheden voor export van
verse groente en fruit naar
geselecteerde markten;
*de vereisten om deze afzetmarkten te betreden;
*de uitdagingen om te vol-

u

chines en fruitexport.

Activiteiten

doen aan deze marktvoorwaarden; *export ondersteunende infrastructuur
ten behoeve van diverse
marktmogelijkheden; *de
rol van business support
organisaties bij het faciliteren van export van verse
groente en fruit; *het ontwikkelen van een roadmap voor bevordering van
de handel in verse groente en fruit. Het resultaat in
de vorm van mogelijke
oplossingen en alternatieven opgebracht door de
verschillende stakeholders en participanten in dit
seminar zal vervat worden
in een werkbaar plan dat
moet gelden als een map
voor het bevorderen van
de produktie en export
van verse groente en fruit
(SBF).

dat ?

Het acroniem CEDA staat voor Caribbean Export Development Agency, een agentschap dat niet onbekend is in Suriname. Zijn visie luidt: 'To optimise the Caribbean
Region's export potential through facilitating innovation and the creation of world
class brands capable of successfully competing globally'. De missie van CEDA is
het vergroten van het concurrentievermogen van de Caribische landen door diensten te verlenen op het gebied van export ontwikkeling en investeringspromotie. Dit
door effectieve uitvoering van programma's en strategische partnerschappen.
CEDA ontstond in 1996 door een Inter Governmental Agreement om te fungeren als
het agentschap van de 15 CARIFORUM landen, dat handel moet bevorderen. In juli
2005 kreeg het een 'investment promotion' mandaat, na de 14e vergadering van
CARIFORUM Raad Ministers vergadering. Het CEDA team reflecteert de diversiteit
van de CARIFORUM regio. Zijn programma implementatie kenmerkt zich door een
multidisciplinaire benadering en ervaring. Externe consultants helpen het agentschap adequaat te reageren op specifieke behoeften van stakeholders en cliënten.
CEDA wordt bestuurd door een 'Board of Directors' benoemd door de publieke en
private sector van de lidstaten. Om haar doelen te bereiken werkt CEDA samen met
partners en stakeholders op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Ter versterking van de concurrentiekracht van bedrijven in de regio worden zaken aangepakt zoals: investeringen, management en produktontwikkeling, markt uitbreiding
en export diversificatie. Verder helpt CEDA de institutionele capaciteit te versterken
van Business Support Organisatie (BSO's) van de publieke en private sector. Wat
innovatie betreft stelt CEDA: 'Innovation is at the forefront of every succesful brand
and if the region is to develop world class brands innovation must be fully embraced.
Creating winning Caribbean Companies must be about constantly looking at refining
ways to produce and deliver existing goods and services, or develop new products
and services'.

Winkelier

KKFacts

CITAAT

"It's better to lead from behind and to put others in front,
especially when you celebrate victory when nice things
occur. You take the front line when there is danger. Then
people will appreciate your leadership”.
(Nelson Mandela)

BEKENDMAKING

Per 1 mei 2013 zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht:
- Bij elke nieuwe inschrijving in het Handelsregister SRD 50,- Bij elke wijziging / mutatie per dossier SRD 30,Drs. Joanne Pancham, Secretaris KKF

Ondernemersavond
Onderwerp:“Arbeidsrechts in de praktijk”
Inleider:drs.Eros Mungra
van SMART Suriname
Training & Consultancy
Datum: di. 23 april 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE
STOP
WINDOW

Follow us on:

www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

BEZOEK

de

3in1 beurs

26 t/m 30 april
van 17.00 - 22.00 uur
ROUTE

di. 23 april 2013

Plaats: Politiepost Latour

do. 25 april 2013

Plaats: Service station Kasabaholo

Tijd: 08.00 - 14.00u
Tijd: 08.00 - 14.00u
(Wijzigingen voorbehouden)

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 16/4/2013 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,38
Pound sterling
5,14
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
342,81
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,13
Brazil real
1,69

