samen, slimmer, sterker

Grenzeloos maar met drempels ondernemen
12 April - Holland Casino Enschede

Zakelijke kansen liggen vaak ook buiten uw gezichtsveld of over ‘grenzen’
Op 12 april a.s. organiseert MKB Twente het evenement ‘Grenzeloos maar met drempels ondernemen’,
in het Duits ‘Grenzenlos aber mit Hörden unternehmen’, waarbij het ondernemen in en met Duitsland maar ook
vice versa hoofdthema zal zijn. Ook het zaken doen in andere landen zoals Turkije maakt deel uit van de
aangeboden thema’s, en zullen de kansen daar ook belicht worden.
Doelstelling is om het grensoverschrijdend ondernemerschap, met name in de grensstreek NLD-DEU, te vereenvoudigen en te
bevorderen. Ondernemers uit Nederland (MKB) en Duitsland (KMU), overheidsinstellingen van beide landen zoals provincie,
Bundesländer en gemeenten die affiniteit en belang hebben bij een kruisverstuiving tussen Nederlandse en Duitse
ondernemers zijn van harte welkom. Uiteraard zijn overige geïnteresseerden en belanghebbenden ook van harte welkom.
(gratis entree)
Het programma bestaat uit plenaire sessies, diverse workshops en stands. Allemaal om het grensoverschrijdend ondernemen
te vergemakkelijken en uw kansen grenzeloos te vergroten. Enkele onderwerpen die aandacht krijgen;
• Hoe bereik ik digitaal en online mijn klanten (wereldwijd) zo optimaal mogelijk;
• Cultuurverschillen; kans of fiasco?;
• Ondersteuning van werkgevers bij het zoeken naar medewerkers en potentiele medewerkers over de grens
door middel van informatieverstrekking;
• Toename van de grensoverschrijdende bemiddelingscapaciteit doorondersteuning van het grensover
schrijdende bemiddelingsproces op korte, middellange en lange termijn;
• Informatieverstrekking over de verschillen in sollicitatie-, bedrijfs- en werkcultuur;
• Beschikbaarstelling van betrouwbare en complete informatie en adviesverlening over arbeidsrecht, sociale
verzekeringen, geldtransfer en belasting;
Uiteraard is het met anderen in contact komen, relaties leggen en eventueel zakelijke kansen te verkennen ook één van de
impliciete doelstellingen van deze avond.
Wij nodigen u, mede namens alle participanten, van harte uit om deel te nemen aan ‘Grenzeloos maar met drempels
ondernemen’ en hopen u op 12 april te kunnen verwelkomen in het Holland Casino Enschede
(paspoort of ID meenemen i.v.m. legitimatieplicht)

Tijdens de inloop van 16.30-17.45 wordt u een lichte maaltijd aangeboden door de organisatie.
De deelname is geheel kosteloos, wel is aanmelding verplicht.

Word lid en beleef MKB Twente
www.mkb-twente.nl

Ontworpen door onze premium partner:

samen, slimmer, sterker

Programma
Grenzeloos Ondernemen 12 April - Holland Casino Enschede
• 16.30 uur - 17.45 uur

• 18.00 uur

Inloop en ontvangst,
(lichte maaltijd)

• 19.00 uur

Workshops en bezoeken van
de stands

Welkom en opening door wethouder
Patrick Welman (Economische
ontwikkeling en Arbeidsmarktbeleid)
gevolgt door 3 plenaire sessies

• 20.00 uur

• Afsluitende borrel

• 20.45 uur

3 plenaire sessies

Een inspirerende avond

Workshops en bezoeken
van de stands

Overzicht deelnemers
Sprekers hoofdpodium

Workshops

Standhouders

• Marketing Sync - Yaagneshwaran Ganesh

• ASK Consultancy

• Deutsch-Niederländische Handelskammer

(Corporater Inc) en Christian Fictoor

• Creative ICT

• WTC Twente

(L-amp) (Schrijvers van 'Is Your Marketing

• Mundus

• Gutenberghaus

In Sync Or Sinking?')

• ViVace Creatief met Cultuur & Prezi-les

• Kamer van Koophandel

• Kroese Wevers - Harold Oude Smeijers
• Netherlands Business Support Office –
Faruk Ucar

i.c.m. Jalloh vertaal en telefoonservice

• Euregio

• Kroese Wevers

• Ghanese vereniging Twente

• Saxion Marketing en Communicatie

• NBSO-Hamburg

• Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte,
Enschede – Tono Wevers
• Saxion Export Center - Sascha Leuftink

• UTS Grijpma verhuizingen
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
• Hospitality in Health
• AIW Unternehmensverband
• Landgoed den Vossenbosch
• AIW Unternehmensverband
• Al Hayat Events
• Hendriksen Accountants en Adviseurs en
Hoge und Berghaus Steuerberater

Grenzeloos Ondernemen wordt mede mogelijk
gemaakt door:
Het INTERREG V-A Project Unlock,
Personeel over de Grens! In het kader van het
programma Deutschland-Nederland en
medegefinancierd door de Europese Unie.

