
Geachte heer / mevrouw, 

De Netherlands India Chamber of Commerce & Trade (NICCT) organiseert samen met de Brabantse 

Ontwikkelings Maatschappij (BOM), de Brabants - Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en de Hightech 

Campus Eindhoven (HTCE) een rondetafelbijeenkomst ‘zakendoen in India’ voor ondernemers die serieus 

overwegen India als volgende of nieuwe bestemming te kiezen.   

India biedt veel kansen. Maar India wordt soms ook ervaren als een land van geschreven en ongeschreven 

regels. Ondernemers die de eerste stappen hebben gezet, of die van plan zijn dit te gaan doen weten vaak 

niet waar ze moeten beginnen en wat een vruchtbare aanpak is. Onder leiding van een aantal professionals 

gaan wij samen met u in gesprek over ondernemerschap in India. Welke keuzes moet u maken? Waar te 

beginnen? Welke valkuilen zijn er? Deze en tal val andere vragen zullen aan bod komen.  

Voor wie? 

• Ondernemers die serieus overwegen zaken te gaan doen met of in India. 

• Ondernemers die op korte termijn een onderzoek gaan starten of een verkenningsreis plannen. 

• Ondernemers die reeds een verkennend bezoek aan India hebben gebracht. 

• Ondernemers uit alle sectoren zijn welkom, zowel uit het MKB als grote corporates. 

Deze sessie is uitsluitend voor ondernemers die zelf overwegen actief te worden in India. Deelname 
door consultants / adviseurs wordt niet op prijs gesteld. 

Met wie? 

• Collega ondernemers die net als u in overwegen te starten in India. 

• Ervaren moderators met ruime ervaring in het opzetten van ondernemingen in India, de culturele 

aspecten van het zakendoen en het opbouwen van een netwerk. 

• Experts die aansluiten op de vraagstukken die naar voren komen, voorafgaand bij de inventarisatie.  

India voor gevorderden  
Rondetafelbijeenkomst in de regio Eindhoven 

Maandag 28 september 2015, 09.00-12.30 uur



Programma 

09.00 - 09:15: Welkom met koffie en thee 

09.15 - 09.45: Voorstellen, wie zit aan tafel en met welke reden? 

09.45 - 10.45: Presentatie Zakendoen in India door Bart Hergaarden, partner IndiaConnected 

10.45 - 11.00: koffie pauze 

11.00 - 12.00: Interactieve discussie en behandeling van specifieke vragen 

12.00 - 12.30: Uitloop met ruimte voor 1 op 1 gesprekken 

Datum, tijd & locatie 

• Maandag 28 september 2015, 14.00 - 17.30 uur. 

• Zaal Bohr, High Tech Campus 1 in Eindhoven 

Aanmelden: 

• Er kunnen maximaal twintig deelnemers per bijeenkomst aansluiten. U wordt geadviseerd zich snel aan te 

melden.  

• Voorafgaand aan de bijeenkomst zullen wij een inventarisatie doen van de uitdagingen die spelen. 

• Registreren via: seminars@nicct.nl, o.v.v. uw naam, telefoonnummer en bedrijfsnaam.  

• Leden van de BOM en BZW € 35, overigen betalen € 50 (exclusief BTW, vooraf gefactureerd). 

Meer informatie: 
Indien u vragen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande 

contactgegevens.  

Wij hopen u 28 september te mogen verwelkomen in Eindhoven! 

 

Netherlands India Chamber of Commerce & Trade
Prinses Margriet Plantsoen 33

2595 AM Den Haag
088-9909100, nicct@nicct.nl
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