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FME Conecta 2015
15 oktober 2015, Rabobank Utrecht

Op donderdag 15 oktober organiseert FME in samenwerking met de Rabobank voor
de vijfde keer FME Conecta. FME Conecta is het netwerkevent voor Nederlandse
bedrijven in de technologische industrie, die internationaal actief zijn of daartoe
ambities hebben. Ga naar www.fme.nl/conecta en meld je aan.

Succesvol zakendoen in
Sprekers
een veranderende wereld De volgende sprekers kunnen wij nu al
Het thema van FME Conecta 2015 is:
'Succesvol zakendoen in een
veranderende wereld'. Veranderingen in
de wereld volgen elkaar steeds sneller
op. Geo-politieke spanningen nemen
toe. Inspelen op nieuwe technologische
ontwikkelingen, zoals Smart Industry,
wordt steeds belangrijker. Financiële
stabiliteit neemt af en klanten stellen
steeds hogere eisen. Hoe anticiperen
bedrijven hierop en hebben ze al deze
veranderingen succesvol weten om te
zetten naar business?

Programma
14.00 uur 1-op-1 gesprekken
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Start programma
17.00 uur Netwerkborrel
18.00 uur Eind

bekend maken:
 Ineke Dezentjé-Hamming Bluemink
FME-voorzitter en voorzitter Smart
Industry
'Kansen verzilveren met Smart
Industry
 Mathijs Bouman
Nederlands journalist en macroeconoom, columnist bij Het Financieele
Dagblad en Z24. Daarnaast is hij
beurscommentator bij RTL Z.
Hij gaat onder andere in op actuele
ontwikkelingen
 Eric Saris
Directeur Corporate Clients Nederland,
Rabobank
'Macro-economische ontwikkelingen
en de impact op jouw bedrijf'

1-op-1 gesprek met
specialisten

FME International
Business Award

Voorafgaand aan FME Conecta heb je de
mogelijkheid om persoonlijk in gesprek te
gaan met een sectorspecialist, een
adviseur op het gebied van internationaal
ondernemen of een Rabobankadviseur.
Heb je een vraag of case, leg deze voor aan
onze specialisten, zij helpen je graag
verder. Het gesprek duurt 15 minuten
(exclusief voor FME-leden). Ga naar
www.fme.nl/conecta en meld je aan.

De FME International Business Award is
een beloning voor FME-leden die
internationaal succesvol zakendoen met
een bijzonder product, een
vernieuwende aanpak, of in bijzondere
markten. Is jouw bedrijf zo
onderscheidend dat het de FME
International Business Award 2015
verdient?
Tijdens FME Conecta 2015 wordt voor
de vijfde keer de FME Internationaal
Business Award uitgereikt aan een
ondernemer uit de technologische
industrie, die internationaal succesvol
zakendoet. Machinefabriek Boessenkool
B.V. heeft de award in 2014 ontvangen.
De winnaar krijgt uitgebreide mediaaandacht en een missiecheque voor
gratis deelname aan een FME-missie in
2016.
Ga naar www.fme.nl/conecta en schrijf
je in voor de FME International Business
Award en krijg de erkenning die jouw
bedrijf verdient! (exclusief voor FMEleden).

Meer informatie en aanmelden
Locatie: Hoofdkantoor Rabobank, Croeselaan 18, Utrecht
Tijd: 15.00 – 18.00 uur
www.fme.nl/conecta
T 079 - 353 12 93
E internationaal@fme.nl

