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Beste relatie, 

Van dinsdag 20 april 2021 tot vrijdag 23 april 2021 zal de Tweede Virtuele Handelsmissie tus-
sen Suriname en Nederland plaatsvinden. De focus tijdens de Eerste Virtuele Handelsmissie 
was om elkaar beter te leren kennen. Onze werkwijze, communicatie naar elkaar toe en cul-
tuur verschilt en dat wilden wij positief belichten. Samenwerken ondanks de verschillen, want 
de band tussen beide landen is zeer bijzonder. 

Voor wie is deze Handelsmissie bedoeld? 

De Virtuele Handelsmissie is bedoeld voor elke zakenman/vrouw in Suriname en/of 
Nederland. Natuurlijk zijn ook onze Belgische vrienden van harte welkom. De Virtuele 
Handelsmissie heeft ervoor gekozen om thema’s te koppelen aan de Tweede Handelsmissie. 
Deze zijn: duurzaam ondernemen, financiële sector en zakelijke dienstverlening. 
Voor de mensen die fungeren binnen de sectoren, die gekoppeld zijn aan deze thema’s is 
dit event een must! 

Wanneer? 

De Virtuele handelsmissie wordt dit keer een vierdaags event. De eerste drie dagen gaan 
gevuld worden met sprekers, bedrijfsbezoeken en regeringsvertegenwoordigers van zowel 
Suriname als Nederland. Dag vier sluiten wij de Tweede Virtuele Handelsmissie af met onze 
Business Connectsessie. 

Tevens krijgen participanten toegang tot het members gedeelte op de website waar zij 
na al tijdens de missie kunnen netwerken met de andere participanten aan de Virtuele 
Handelsmissie. 

Hoe? 

De Virtuele Handelsmissie is te volgen via elke webbrowser en op elke smartphone, tablet 
en laptop. Niet moeilijker en niet makkelijker. Ons streamingplatform Zoom werkt op alle 
platformen: Apple, Microsoft, Linux, iOS, Android. Het besturingssysteem maakt dus niet uit. 
Als je maar een moderne browser gebruikt. 

De Virtuele Handelsmissie biedt een scala aan informatie over zakendoen tussen beide
landen vanuit onze sprekers en infomercials aan alle deelnemers en heeft met name voor 
de participanten veel voordelen.  
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Namelijk; 

 • Toegang tot en netwerken met alle deelnemers en sprekers van de 
  virtuele handelsmissies op de memberssite: members.handelsmissie.sr.  

 • One on one chat met de organisatie 

 • Mogelijkheden voor een one on one met een mogelijk potentieel contact 

 • Break in tijdens de vragen en paneldiscussies 

 • Een schat aan informatie over zaken doen in Nederland en Suriname 

 • Actief meedoen bij de “Business Connect” sessies geleid door 
  Business consultant Ruth Sinkeler.  

 • Via de organisatie de mogelijkheid om informatie te verzamelen en gegevens 
  uit te wisselen over potentiële relaties. 

Deelnamekosten  

De deelname kosten voor het gehele vierdaagse event is €195,-
De organisatie biedt u ook de mogelijkheid om pakket tickets te kopen, 
de prijzen zien er als volgt uit: 

Pakket A: Dag 1 en dag 2 / dag 4:  € 145,- 
 (duurzaam ondernemen, MKB, Overheid en BC) 

Pakket B:  Dag 2 en dag 3 / dag 4:  € 145,- 
 (Overheid, Financiële sector, Zakelijke Dienstverlening en BC) 

Pakket C:  Hele pakket: € 195,-  / als je de gehele week mee doet.  

De eerste 100 aanmelders uit Suriname geven we een snelboek korting 
van € 100,- op pakket C.  

Onze vraag aan u 
Een handelsmissie is een belangrijke tool om bedrijven met elkaar te laten communiceren 
om te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat zaken te doen. Daarnaast is het een 
uitstekend middel om kennis te maken met het land waar je zaken wilt doen. 

Echter aan het realiseren van deze Virtuele Handelsmissie zijn kosten verbonden. 

Wij zoeken daarom bedrijven die zichzelf actief willen profileren bij onze doelgroep en die 
de virtuele handelsmissie willen ondersteunen door middel van het afnemen van een 
sponsorpakket. 
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Dit zijn onze mogelijkheden:   

 Sponsor package details Brons  Zilver Goud 
 
  € 350,-  € 650,- € 1150,-  

 Uw logo komt op de website X X X 

 Uw logo komt op al onze sociale mediakanalen X X X  

 Uw logo komt op onze banner X X X  

 10 sec plek in Handelsmissie promo filmpje  X X 

 30 sec eigen infomercial  X X  

 1 passepartout ticket voor de Handelsmissie  X 

 2 passepartout tickets   X 

 *Wij kunnen ook de productie van uw promo filmpje en infomercial voor u verzorgen, 
vraag om meer informatie.  

 

  

Indien er belangstelling is om dit unieke event te sponsoren, neem dan contact met 
ons op via sales@handelsmissie.sr om onze samenwerking te bevestigen en rond te maken. 
Contact opnemen kan ook telefonisch met Ruth Sinkeler op +5978930743 (tevens whats app).  
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Infomercial opzet   
Wilt u uw bedrijf op een unieke manier aan Suriname en Nederland presenteren? Dat kunnen 
wij, de organisatoren van de Tweede Virtuele Handelsmissie, voor u mogelijk maken. 

Wij bieden uw bedrijf de kans om zichzelf door middel van een infomercial te presenteren 
tijdens de Tweede Virtuele Handelsmissie tussen Suriname en Nederland. 

De infomercials zijn onderverdeeld in drie categorieën: 
 1. Categorie A: Uw infomercial duurt 90 seconden en wordt op twee van de 4 dagen  
  van de virtuele handelsmissie live vertoond. Daarnaast wordt uw infomercial ook 
  op de site vermeld. Hieraan is er een prijskaart van 500,- euro gekoppeld. 
  Uw infomercial krijgt dan ook een zeer gunstig slot (sweetspot), tussen de pauzes. 
  De productiekosten voor de informercial worden door u bekostigd. 

 2. Categorie B: Uw infomercial duurt 60 seconden max en wordt op onze website 
  geplaatst. Hieraan is er een prijskaart van 250,- euro gekoppeld. 
  De productiekosten voor de informercial worden door u bekostigd.  

 3. Categorie C: Uw infomercial duurt 30 seconden en wordt op onze website geplaatst.  
  Hieraan is er een prijskaart van 100 euro gekoppeld. De productiekosten voor 
  de informercial worden door u bekostigd. 

Wat vragen we van u 

Van u vragen wij voor vlot verloop van zaken, indien u besluit een infomercial door ons te la-
ten maken, dat u de volgende zaken bij ons aanlevert voor 25 januari as: 

 1. Uw logo 

 2. Product foto’s 

 3. Direct telefoonnummer en/of website NAW-gegevens 

 4. Uw tekst 

 5. Indien u over een korte geschikte film beschikt in MPEG aanleveren 

Stuurt u deze bestanden aub op naar sales@handelsmissie.sr 
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Dagprogramma 20-23 april 2021 
De Tweede Handelsmissie wil de samenwerking kansen tussen Suriname en Nederland 
groter maken. De organisatie wil dit bereiken door het koppelen van thema’s en 
organiseren van virtuele bedrijfsbezoeken. Door deze thema’s te belichten wil de 
organisatie gerichter ingaan op de sectoren met samenwerkingskansen. 

De agenda voor de Tweede Virtuele Handelsmissie tussen Suriname en Nederland 
ziet er als volgt uit: 

Dag 1: 20 april 2021 

Tijd: 08.00 uur - 12.30 uur Surinaamse tijd/ 12.00-16.30 u Nederlandse tijd  

Thema: Duurzaam ondernemen (landbouw, eco-toerisme, innovatie en dienstverlening)  

  

Dag 2: 21 april 2021 

Tijd: 08.00 uur - 10.15 uur Surinaamse tijd en 12.00 uur - 14.15 uur Nederlandse tijd  

Thema: Progressie regering Suriname & Nederland  

  

Dag 3: 22 april 2021 

Tijd: 08.00 uur - 12.15 uur Surinaamse tijd en 12.00 uur - 16.15 uur Nederlandse tijd 

Thema: Financiële sector & Zakelijke dienstverlening  

  

Dag 4: 23 april 2021 

Tijd: 08.00-10.00 uur Surinaamse tijd en 12.00 uur - 14.00 uur Nederlandse tijd  

Thema: Business Connect  

  

Bovenstaand ziet u het globale programma. Bezoek onze website www.handelsmissie.sr 
voor het gedetailleerde programma met alle sprekers. 
Die wordt uiterlijk 15 maart geüpload.  
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Uw bedrijf in de picture tijdens de handelsmissie talkshows op prime time STVS? 
Zoals u inmiddels wellicht ook weet nemen wij in aanloop naar en na afloop van de Virtuele 
handelsmissie onze live talkshows op i.s.m. met onze media- partner STVS 

De programma’s zijn tijdens de vorige editie goed bekeken en positief ontvangen. Ook aan 
deze Tweede Virtuele Handelsmissie zijn talkshow gekoppeld. 4 shows wel te verstaan. 
3 voor de Handelsmissie en 1 na de Handelsmissie. 

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bedrijf in de spotlight te zetten tijdens onze talkshows 

Gedurende de talkshows hebben we ruimte voor 3 bedrijfs infomercials  

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Laat het ons weten voor 15  februari a.s. 
en lever uw informercial aan uiterlijk: 

19 januari voor de show van 22 januari

26 januari voor de show van 29 januari

2 februari voor de show van 5 februari 

9 februari voor de show van 12 februari

De kosten voor deze Talkshow informercial: 
Volgens categorie B: Uw infomercial duurt 60 seconden max en wordt tevens op onze 
website geplaatst. Hieraan is er een prijskaart van € 250,- gekoppeld. De productiekosten 
voor de infomercial worden door u bekostigd. 

De show van 9 april heeft 3 regerings prominenten aan tafel. Het tarief voor die 
show is om deze reden € 350,-  
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Waar is de Virtuele Handelsmissie te vinden?   
Het team van de Handelsmissie werkt vanuit Suriname en Nederland aan diverse nationale 
en internationale bedrijfs-events. Door onze jarenlange ervaring in ICT en online werken in 
te zetten beschikken wij over ruime kennis en ervaring, m.b.t. het virtueel connecties leggen.  

De Tweede Virtuele Handelsmissie Suriname-Nederland is een efficiënte manier en perfect 
platform om onze netwerken aan elkaar te verbinden en nieuwe zakelijke netwerken voor 
anderen te creëren.  

Wij werken samen met Change= [https://www.change-is.com] en  Brasa Solutions, onze 
partners in Nederland en STVS, onze mediapartner in Suriname. De Tweede Virtuele 
Handelsmissie vindt plaats van dinsdag 20 april tot en met vrijdag 23 april.  

Wilt u meer te weten komen over de Tweede Virtuele Handelsmissie [www.handelsmissie.sr]? 
Dat kan. Voor een meer informatie of een interview kunt u contact opnemen met 
Ruth Sinkeler via ruth@handelsmissie.sr of +5978930743.   

De overige contactpersonen zijn:   
Leo Habers                          leo@handelsmissie.sr   
Isaiah Vlijter                        isaiah@handelsmissie.sr  
Renusha Nandpersad       renusha@handelsmissie.sr   
Roy Ristie                             roy.ristie@handelsmissie.sr  

Wilt u nieuws met ons delen? 
Mail uw artikelen naar ons redactieteam op redactie@handelsmissie.sr   

Onze Social Media kanalen zijn:   
Facebook: Virtuele Handelsmissie Suriname   
URL: https://www.facebook.com/virtuelehandelsmissie  

Instagram: virtuelehandelsmissie   
URL: https://www.instagram.com/virtuelehandelsmissie/  

Twitter: Vhandelsmissie  
URL: https://twitter.com/hashtag/VHandelsmissie  

LinkedIn: Virtuele Handelsmissie 
URL: https://www.linkedin.com/in/handels-missie-4b32551b6/  

Youtube: Virtuele Handelsmissie  
URL: https://www.youtube.com/channel/UCQzp525Wx7Myb5VaDiDfRkg?view_as=subscriber 

 


