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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
Maak gebruik van de ‘Early Bird Deal’ voor
deelname aan Suriname’s grootste business
promotion evenement
Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111 of 112,
e-mail: chamber@sr.net

Gebouw als communicatie
en marketing instrument
Het gebouw waarin een onderneming is gevestigd zegt wat over het
bedrijf. Ir. Aniel Ramjanam presenteerde op onze ondernemersavond
het thema: ‘Change your building, change your business, your building as extension of your branding’. Ramjanam is architect Projectmanager (TU Delft).
Aan de orde kwamen o.m.
Baubiologie
(gezonde
bouwmaterialen-straling),
Feng Shui (gebouwen in
balans met de natuur),
Geomanti (invloeden van
de aarde op gebouwen)
en People friendly high
performance buildings.
De wereld, zo stelde de
inleider, is in een transformatieproces en organisaties zullen mee moeten
veranderen alsook (merk)
beleving en marketing. Hij
zei dat een gebouw aan
het merk en het imago
belangrijk kan bijdragen.
Ramjanam sprak over
een vierde dimensie, een
relatie mens en gebouw
en het uitnodigend gevoel
dat het gebouw bij de
klant moet wekken. Zo

van: ‘Hier bent u welkom
en op het juiste adres’. De
buitenruimte,
parkeerruimte en het natuurlijk
landschap, moeten uitnodigend, aantrekkelijk en
niet vervreemdend zijn. Er
moet een welkomstgevoel
worden gewekt bij bezoekers/klanten als zij binnentreden, de beveiliging
moet niet afschrikken etc.
Aan de hand van foto’s
van diverse ingangen verduidelijkte de inleider wat
verstaan moet worden
onder uitnodigende, geblokkeerde en niet-uitnodigende ingangsgebieden. Er werd ruimschoots
ingegaan op hoe het
gebouw passend te maken aan organisatie en
gebruikers. Zo moeten

meubels niet willekeurig
opgesteld worden. Aan
werkomgeving (feel good
& healty), ruimtebeleving
en mensvriendelijkheid
van het gebouw werd
ruime aandacht besteed
en zowel de positieve
effecten ervan voor klanten als voor medewerkers
werden belicht. De presentatie was verluchtigd
met veel fotomateriaal
waarmee de inleider het
gepresenteerd verduidelijkte. Voor meer informatie kan men terecht bij Ir.
Aniel Ramjanam, specialist in ‘Vitality Feel-Good
B u i l d i n g s ’ ,
www.dynamicspaces.nl.

RMD

Overeenkomst PLO bestuur en
Actie Comite PLO
Bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken (KKF) hebben
het bestuur van de Particuliere Lijnbus Organisatie
(PLO) o.l.v. John Mahadewsing en vertegenwoordigers
van het ‘Actie Comité PLO’
geleid door Suraj SahadewLall op donderdag 4 augustus
j.l. besprekingen gevoerd.
De actiegroep heeft moeite
gehad met o.a. de organisatie
structuur van de PLO en de
bereikte resultaten van de
PLO. Beide partijen hebben
zich bereid verklaard een oplossing te zoeken voor de onderhavige kwestie en zijn
het volgende overeengekomen:
* Partijen nemen een absolute persstilte in acht voor een periode van drie (3) weken.
* Alle particuliere bushouders zijn in de gelegenheid het lidmaatschap van de PLO
aan te vragen. De afhandeling van deze aanvraag dient binnen twee (2) weken te
zijn geformaliseerd. Bij de inschrijving moet er een contributie van zes maanden
vooruit worden betaald.
* De aanvrager moet persoonlijk het lidmaatschap aanvragen.
* Partijen verklaren voorts elkaar met respect te zullen behandelen in en buiten de
media.
* Er zal een storting plaats vinden van SRD 100,- t.b.v. contributie en inschrijving.

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

ACTIVITEIT

34367

W.R. LETER

Van Hattemweg BR. 108

Importeur

35199

SHANTIE STORE

Ramlakhanstraat 33

Winkelier

40588

SD EXPORTS

Waaierpalmstraat 15

Exporteur

40593

WAHIDA'S HALAL FOOD

Mahonylaan 92a

Eet- En Drankinrichting

40605

Dr. Sophie Redmondstraat 245

Adviesbureau

Mauriciusstraat 15c

Importeur

40639

CARIBBEAN FINANCIAL
SOLUTIONS N.V.
NOT YOUR AVERAGE
afgekort N.Y.A.
JAN ALPHONS

Kaikoesistraat 39

Autobusdienst

40648

FINIZA TRADING

Amarnathweg 34

Exporteur, Importeur

40649

TROPIC JUICE

Constant R. Vredenstraat 106

Fabrikant

40682

ROLE IMPORT / EXPORT

Lombestraat 10

Importeur, Exporteur

40689

WINODJ KUMAR GANGA

Bananenweg BR. 56

Autobusdienst

40716

RAMON AMINING

Weidumweg 29

Importeur

40735

Duisburglaan 150

Importeur, Exporteur

40748

IMPORT / EXPORT W.H.A.
SLORY
N.J. IMPORT & EXPORT

Hendrikstraat 21

Importeur, Exporteur

40772

N.A. ROTHER

Saramaccaweg BR. 26

Autobusdienst

40777

OSCAR C. VAN DRACHT

Wanawirostraat 11

Autobusdienst

40789

LI CHENGHAI

Gronfolostraat 16

Importeur

40807

HOUTHANDEL " DE HULP "

J.D. Gompertsstraat 4113

Winkelier

40812

GUNNY SHOES

Oewanastraat 26

Importeur, Exporteur

40825

Oewanastraat 26

Adviesbureau, Servicebureau

40831

G.B. PROMOTION
INTERNATIONAL
ONES SECURE

B. Maystraat 39A

Adviesbureau, Opleidingsinstituut,
Computerbedrijf

40840

GHIRAW SROEDJPERSAD

Groot Henarpolder Serie 7 no. 7

Bemiddelingsbureau

40842

ANGEL'S TAXI SERVICE

Cayottestraat 33

Taxibedrijf

40847

KANTHITI ART PRODUCTION Anielravienweg 2

Grafisch Ontwerpbureau

40849

AMAKYE EXPORT SERVICES Jozefweg 44

Exporteur

40619

CITAAT
“Niets is zo lastig om aan te pakken, zo hachelijk om er leiding aan te geven, waarbij succes
bovendien nauwelijks verzekerd is, als het invoeren van nieuwe dingen; je maakt hen die het
goed ging in de oude toestand tot vijanden en door hen die het in de nieuwe
omstandigheden goed zal gaan, wordt je meestal slechts lauw verdedigd”. (Machiavelli)
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