Algemene Informatie
Het doel van de stichting Hungarian Business Network (hierna te noemen: ‘HBN’) is
op een structurele wijze een netwerkplatform te creëren voor Nederlandse ondernemers die zaken – willen - doen in Hongarije en vice versa.
HBN biedt aan haar in aantallen steeds toenemende donateurs:
• Een unieke toegang tot (nieuwe, business) contacten.
• Een forum om ervaringen met elkaar uit te wisselen.
• Een platform voor actuele ondernemingsgerichte informatie over Hongarije.
• Beleving van typische Hongaarse momenten en plezierig netwerken.
• Een manier om goede doelen in Hongarije te steunen.
HBN heeft inmiddels een aantal succesvolle bijeenkomsten gerealiseerd, zoals:
•	Themabijeenkomsten. De thema’s liepen uiteen van cultuurverschillen tussen
Hongarije en Nederland tot het opzetten van een onderneming in Hongarije.
•	Discussiebijeenkomsten à la ‘Lagerhuis’ over actuele onderwerpen die spelen
in zowel het Hongaarse als het Nederlandse bedrijfsleven of samenleving;
• Bedrijfsbezoeken bij interessante Hongaarse of Nederlandse bedrijven;
• Zeilevenementen met als hoofddoel netwerken;
• Netwerkborrels;
Naast deze zeer succesvolle bijeenkomsten is het bestuur van het HBN voornemens om
de komende jaren de volgende evenementen te organiseren:
• Informatiebijeenkomsten; bij overheidsinstanties die met Hongarije te maken
hebben (zoals EVD, KvK of een ministerie);
• Handelsmissie op maat met concrete matchmaking mogelijkheden;
•	Goede doelen event; in samenwerking met NL Chamber te Budapest zal een
goed doel worden gesteund via een speciaal galadiner;
• Speednetworking; wij zijn van plan een of meerdere speednetworking events te
organiseren met de mogelijkheid aan twee leden per event om in 5 minuten iets
over zijn/haar organisatie te vertellen. De leden kunnen zich hiervoor opgeven door
een e-mail te sturen naar info@huchamber.nl.
Wij zullen ook diverse zakelijke ondersteunende mogelijkheden aanreiken via:
• Onze website:
a) HBN zal in 2011 meer actuele informatie, zakelijke nieuws en handige links op
de website plaatsen. Bovendien zullen presentaties die tijdens onze events zullen
worden gegeven, te downloaden zijn via www.huchamber.nl;
b) Handige links over Hongarije.
•	HBN journaal. Regelmatig toegestuurd naar onze leden en relaties. HBN zal hierin meer informatie over de leden geven en er is alles te lezen over de geplande
events.
Zonder haar donateurs kan HBN niet bestaan en voortgaan met organiseren van
programma’s in Hongarije geïnteresseerde ondernemingen. Wordt dus snel donateur
van HBN!
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