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KvK seminar ondernemen in Tsjechië: "Ontdek uw kansen in 
Centraal-Europa" 

 

Ontdek uw kansen in Polen, Slowakije, Tsjechië en Roemenië. 

De economische groeiprognoses voor veel nieuwe EU-lidstaten in Centraal- Europa 
zijn lange tijd bovengemiddeld geweest. De wereldwijde crisis is echter niet zonder 
gevolgen gebleven, maar de eerste kiemen van een nieuwe economische 
heropleving zijn merkbaar. Het consumenten- en producentenvertrouwen wordt 
groter en de industriële activiteit trekt langzaam aan. Een sterke toename in de 
particuliere consumptieve bestedingen en in de bedrijfsinvesteringen stuwen de 
economie omhoog. 

 

Voor Nederlandse bedrijven liggen er daarom volop kansen in Centraal-Europa. 
Maar in deze tijd is een goede voorbereiding om deze markten te betreden, 
noodzakelijker dan voorheen. Kennis hebben of krijgen van lokale gebruiken, 
culturen, wettelijke procedures en vergunningen bepalen het verschil tussen succes 
en falen. 

 

Programma 

13.00 uur - Ontvangst 

14.00 uur - Plenaire bijeenkomst 

15.00 uur - Pauze 

15.10 uur - Presentatie Slowakije en Presentatie Roemenië 

16.10 uur - Pauze 

16.30 uur - Presentatie Polen en Presentatie Tsjechië 

 

Tsjechië is een van de meest stabiele en welvarende landen van Centraal-Europa. 
Het land heeft grote buitenlandse investeringen naar zich toe kunnen trekken. Na 
een jarenlange economische groei zorgde de crisis ook in Tsjechië voor een dip 
ondanks een gezond bankwezen en een gematigd schuldenniveau. Inmiddels zet de 
groei weer gestaag door. De binnenlandse consumentenvraag blijft echter onder 
druk als gevolg van stijging van de werkloosheid en de lage loongroei. 

 

Heeft u nu al vragen over ondernemen in Tsjechie, bezoek dan onze pagina speciaal 
voor ondernemers geïnteresseerd in Tsjechië. 

https://www.hartmanova.eu/
https://www.hartmanova.eu/
https://www.hartmanova.eu/ondernemen-in-tsjechie/
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Kansrijke sectoren in Tsjechie: 

Automotive en luchtvaart 

Biotechnologie 

Consumentengoederen 

Onderwijs en training 

Healthcare 

Kennis en innovatie 

Technisch textiel 

 

17.30 uur - Netwerken in informele sfeer met hapje en drankje. U kunt persoonlijke 
gesprekken voeren met de sprekers en andere deskundigen (zoals Hartmanova.eu) 
aan de informatietafels. 

 

Waar en wanneer 

Donderdag 31 oktober 2013 van 13.30 – 18.30 uur  

locatie: Koning Willem II Stadion te Tilburg 

Toegang is gratis  

 

 

 

Heeft u nog vragen over dit seminar of heeft u advies nodig voor uw zaken in 
Tsjechie, neemt u dan contact op met ons 

 joost@hartmanova.eu   of    tel.nr. 06 - 2812 1420 

 
Download hier deze tekst in PDF-formaat. 

 

Hartmanova.eu 

Mail   info@hartmanova.eu 

Web    www.hartmanova.eu       

of volg ons op: 

 

Linkedin: http://www.linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice 

Twitter: http://www.twitter.com/tsjechischrecht 

Facebook: facebook.com/tsjechischerepubliek 
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