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Internationale bijeenkomst | 13.04.2016 
Forum Alte Werft | Papenburg (D) 

Duits-Nederlandse 
Handelsdag 

 

De deelname aan de Duits - Nederlandse 
Handelsdag is gratis. 

Graag aanmelden via www.dus-ea.nl/dnhd  
tot uiterlijk 10 april 2016. 

Locatie: 
Forum Alte Werft 
Ölmühlenweg 1 
26871 Papenburg 
Duitsland 

 



  

Programma 

  

          13:00 uur  | Ontvangst en registratie 
   Bezoek informatiemarkt 

14:00 uur  | Begroeting en opening 

 

14:30 uur | Presentaties ronde 1 

1. Zakendoen in Duitsland en Nederland?  

“Das gleiche in Grün?” 

 

2. De start van een onderneming over de  

grens, let op de fiscale aspecten! 

 

3. Marketingcommunicatie in Duitsland en  

Nederland – hoe komt uw boodschap  

over? 

15:15 uur | Pauze/Netwerken/Bezoek aan de 
                            infomarkt 

16:00 uur | Presentaties ronde 2 

                 1. Zakendoen in Duitsland en Nederland?  

“Das gleiche in Grün?” 

 

2. De start van een onderneming over de  

grens, let op de fiscale aspecten! 

 

3. Marketingcommunicatie in Duitsland en  

Nederland – hoe komt uw boodschap  

over? 
 

17:00 uur | Get-together met een hapje en  
                               drankje 

Doelstelling en inhoud: 

Zakendoen met vrienden! 

Dat is het motto van de jaarlijks terugkerende 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 / Matchmaking 

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.   

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om direct in 
contact te komen met nieuwe contacten. Maak 
daarvoor snel een profiel aan via de volgende link: 
www.b2match.eu/german-dutch-trade-day-2016-
papenburg  (let op: aanmelden voor de rest van het 
programma gaat via www.dus-ea.nl/dnhd) 

 


