2 december
2e editie 2016

NIEUWSBRIEF
Beste SBF relatie,
In deze tweede editie van de
s
Suriname Business Forum (SBF)
nieuwsbrief 2016 zal er aandacht
geschonken worden aan het
Export Readiness Programma in
het bijzonder de ‘’Export Handelsmissie 2016’’ naar Trinidad &
Tobago en Barbados . Tevens
brengen wij u op de hoogte van de
activiteiten binnen het SBF.
Namens het SBC wensen wij u veel
lees plezier toe!

Export Readiness Programma
"Export Handelsmissie 2016"
In de periode van 6 tot 13 november 2016 heeft er
een export handelsmissie plaats gevonden naar
Trinidad & Tobago en Barbados. Het doel van deze
missie was om binnen de mogelijkheden market
access te creëren op de Trinidadiaanse en
Barbadiaanse markt. Met dit project wordt concreet
invulling gegeven aan het versterken en
ondersteunen van Surinaamse bedrijven voor export
naar CARICOM en overige markten. In de aanloop
naar de missie toe hebben de bedrijven
verschillende vormen van technische ondersteuning
gehad door workshops en het upgraden van hun
label design naar één die acceptabel is voor beide
markten. Het is een zeer succesvolle missie geweest,
waarbij in elk van de landen (Trinidad & Barbados)
gedurende 3 intensieve dagen de bedrijven
verschillende potentiële importeurs/distributeurs
van hun producten hebben ontmoet en deals
hebben proberen te sluiten. Verder zijn er ook
enkele relevante instanties ontmoet en bezocht.

INHOUDSOPGAVE:
 Export Handelsmissie 2016
 Persconferentie missie
 Upcoming Seminar on ‘’Renewable Energy’’

De 25 personen tellende delegatie werd geleid door
de Directeur van het Suriname Business
Development Center, de heer Gilbert van Dijk en
bestond verder uit een vertegenwoordiger van het
Ministerie van HI, een vertegenwoordiger van de
ASFA, vertegenwoordigers van SBC, NexConneX en
de 11 participerende bedrijven:
- Willemsberg N.V.
- Survit / SAPPCO N.V.
- Gom Food Industries N.V.
- Tafra Food N.V.
- Gopex International N.V.
- Duck Farm N.V.
- Fernandes Ice Cream N.V.
- Fernandes Bakery N.V.
- Varross N.V.
- Suriname Pig Farms N.V.
- Tropical Trade & Industries N.V.

Seminar on ‘’Renewable Energy ‘’
Op maandag 12 december 2016 houdt de Inter
– American Institute for Cooperation on
Agriculture (IICA) , het ministerie van
Natuurlijke Hulpbronnen, de United Nations
Development Programme (UNDP) in
samenwerking met het Suriname Business
Forum (SBF) een evenement met als
hoogtepunt de laatste activiteit van een
tweejarig project getiteld:
‘’Haalbaarheidsstudie voor de productie van
biobrandstof uitgedolven uit Bauxiet Lands
Moengo, Suriname. Dit project wordt
gefinancierd door de UNDP onder auspiciën van
het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en
IICA. Het doel is om het kader voor de
commerciële ontwikkeling van deze sector in
Suriname te verkennen.

Persconferentie Missie
Op vrijdag 18 november jl. hield het Suriname
Business Forum een persconferentie, welke
gehouden werd in het kader van de handelsmissie
van 6 tot 13 november 2016 naar Trinidad &Tobago
en Barbados. Tijdens de persconferentie deelden
o.a. de participerende bedrijven hun ervaringen
mee, alsook is er uitgebreid verslag gegeven van de
resultaten van deze handelsmissie van het ‘’Export
Readiness Programma’’.
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