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Duits-Nederlandse
Handelsdag

Programma
Doelstelling en inhoud
Zakendoen met vrienden!
Dat is het motto van de 1e Duits-Nederlandse
Handelsdag in Nedersaksen.
We nodigen U van harte uit om nieuwe contacten te
leggen, bestaande te onderhouden en te verdiepen
en zakelijke mogelijkheden te verkennen. Ervaren
professionals zullen workshops verzorgen waarin zij
tips en adviezen geven ter bevordering van grensoverschrijdend zakendoen. Tevens is er tijdens de
workshops gelegenheid voor het stellen van vragen.
Op de informatiemarkt presenteren verschillende
ondernemers en organisaties uit Duitsland en
Nederland hun producten en diensten en delen hun
ervaringen m.b.t. zakendoen in het buurland.
Graag tot ziens in Papenburg!

Workshops
U heeft de mogelijkheid om bij de inschrijving uit
drie verschillende workshops te kiezen. Voertaal voor
de workshops is Duits maar alle sprekers spreken
zowel Duits als Nederlands.
Workshop 1:
Zakendoen in Duitsland en Nederland? „Hetzelfde of
toch net even anders?”
Workshop 2:
De start van een onderneming over de grens. Let op
de fiscale aspecten!
Workshop 3:
Marketingcommuncatie in Duitsland en Nederland?
— Komt uw boodschap over?

13:00 uur | Ontvangst en registratie
Bezoek informatiemarkt
14:00 uur | Opening en welkom
Jan Peter Bechtluft
Burgermeester Stadt Papenburg
Ton Lansink
Consul-Generaal der Nederlanden
Wilhelm-Alfred Brüning
Präsident IHK
für Ostfriesland und Papenburg
Janika Horváth
Directeur Kamer van Koophandel
Nederland
14:30 uur | Keynote speech
Economisch herstel in Europa –
Eindelijk of nog even niet?
Maarten Leen
Hoofd macro economie ING

15:00 uur | Workshop-ronde I (parallel)
15:45 uur | Pauze en informatiemarkt
16:00 uur | Workshop-ronde II (parallel)
17:00 uur | Tot slot
Interview met
Nico-Jan Hoogma – Oud profvoetballer,
directeur van Heracles Almelo
aansluitend get-together
en informatiemarkt

