
Road2Germany

Zakendoen met Duitsland: iets voor u?

Duitsland is een geweldig land om zaken in te doen. De Duitse economie is de grootste van Europa, 

de mensen zijn professioneel en staan over het algemeen positief tegenover samenwerking. Maar 

wat niet iedereen weet, is dat zakelijk Duitsland er vele gewoonten en tradities op nahoudt. Om u 

een vliegende start te geven bij onze oosterburen, organiseren we, speciaal voor u, Road2Germany 

op dinsdag 31 maart in Vianen.

Succesvol zakendoen in Duitsland? Weet dan dat Duitsers experts zijn op het gebied van planning, 

dat groene idealen door veel Duitsers worden gewaardeerd en dat Duitsers, als het op werk aankomt, 

over het algemeen formeel en introvert zijn. En Duitsers zijn, net als Nederlanders dol, op de eigen 

taal. Zakendoen in Duitsland biedt veel kansen voor wie de zakelijke cultuur goed begrijpt en daar 

handig op inspeelt. Als u daarbij ook meer weet over het belastingstelsel, de juridische aspecten kent 

en weet hoe u met personeel in Duitsland aan de slag kunt, dan bent u anderen een aantal stappen 

voor. Uw eerste stap is de bijeenkomst Road2Germany bezoeken!

Dinsdag 
31 maart 2015



> Locatie:  MindCenter, Marconiweg 8, 4131 PD Vianen

> Aanmelden: www.kvk.nl/road2germany

Datum:  dinsdag 31 maart 2015

Tijd:     13.30-18.00 uur

Kosten:  € 50,-

Programma:

13.30 uur  Ontvangst/registratie deelnemers

14.00 uur  Opening door Han Boots van de Kamer van Koophandel en Mihill Luli, accountmanager Duitsland van de Rijksdienst voor 

                  Ondernemend Nederland (RVO) 

14.05 uur  ‘Hoe krijg je succesvol voet aan de grond in Duitsland?’

14.55 uur  Ronde 1 van de workshops

15.40 uur  Pauze

16.15 uur  Ronde 2 van de workshops

17.00 uur  Netwerkborrel

18.00 uur  Einde

Zeven interactieve workshops:

1) Zakendoen in Duitsland; vom Wunsch zum Erfolg!

2) Belastingen in Nederland en Duitsland

3) Juridische aspecten van het zakendoen in Duitsland

4) Groeien met uw Duitse webshop

5) Succesvolle online marketing en social media

6) Op weg naar Duitsland

7) Aan de slag met personeel in Duitsland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert dit evenement in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken en in samenwerking met de Kamer van Koophandel, Consulaat-Generaal te Düsseldorf, NBSO  en de Nederlands-Duitse 

Handelskamer (DNHK).

In samenwerking met:


