GES2019 Excellencies & Entrepreneurs Diner
WTC Den Haag, 04 juni 2019 - Inloop 16.30

Wat is de GES2019?
Nederland organiseert op 4 en 5 juni 2019 het Global Entrepreneurship Summit 2019 (GES2019) in Den
Haag. Deze internationale zakentop is een initiatief van de Amerikaanse oud-president Barack Obama.
Het doel is om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te vinden door innovatie en
ondernemerschap. Sinds 2010 deden er al ruim 20.000 ondernemers aan mee en leverde het meer
dan 1 miljard euro extra investeringen op.
Wat is het GES2019 Excellencies & Entrepreneurs Diner?
Als onderdeel van GES2019 organiseert ONL voor Ondernemers, dé ondernemersorganisatie in
Nederland, in samenwerking met o.a. het GES2019 team en de gemeente Den Haag, het ‘Excellencies
& Entrepreneurs Diner’. Het doel is om 200 Nederlandse ondernemers te verbinden met 100
internationale innovatieve ondernemers (geselecteerd door het GES team) en Ambassadeurs uit 40
verschillende landen. De avond begint met workshops, daarna starten de voorgekwalificeerde
speeddates en volgt het landentafel diner. Hoe wij dit invullen? Ondernemers maken de keuzes. Zij
kiezen, van te voren, zélf de workshop en geven de innovatie domeinen door waar ze over willen
praten tijdens de speeddate. Wij koppelen vervolgens de Nederlandse ondernemer met de
internationale GES ondernemer (o.b.v de innovatie domeinen). Daarna volgt het internationaal
landendiner, waarbij ondernemers zélf kiezen bij welke ambassadeur zij aan tafel willen zitten.
Wat is het programma?
16:30
Ontvangst 200 (internationaal actieve) Nederlandse MKB-ondernemers
17:00 – 18:00 Interactieve workshops (verlopen parallel). Jij kiest één workshop.
SME Global Value
Chains
Inbedden van “nieuwe”
ondernemers in
bestaande
waardeketens
Benutten van bestaande
capaciteiten
In wereldwijde supply
chain’s capacities

18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 22:30

SME Innovation &
Managerial Challenges
Entrepreneurial
economie &
management van
innovatie.
Co-creatie, strategische
allianties en
samenwerking als basis
voor het nieuwe
ondernemen en mee
veranderen met de markt

SME Entrepreneurial
Finance
De nieuwe ondernemer
vanuit de bril van de
financieerder,
innovatiefinanciering, van
assets financing naar
operations financing,
exportfianciering.

Ontvangst internationale GES ondernemers
Speed dating tussen internationale GES ondernemers en Nederlandse ondernemers
Inloop ruim 40 Ambassadeurs en welkomstreceptie
Internationaal landendiner met ambassadeurs
Key-note speeches door o.a. Minister-President Mark Rutte (onder voorbehoud), H.E.
Peter Hoekstra USA Ambassadeur in Den Haag, Wethouder Richard de Mos,
Gemeente Den Haag en ONL-voorzitter Hans Biesheuvel

GES2019 Excellencies & Entrepreneurs Diner
WTC Den Haag, 04 juni 2019 - Inloop 16.30

Uitleg programma
Om 16:30 word je verwacht in het World Trade Center in Den Haag. Om 17:00 beginnen de workshops.
Je kunt van te voren aangeven (via het digitale registratieformulier, zie de link in de uitnodiging) welke
je wilt volgen. Om 18:00 beginnen de speeddates tussen de Nederlandse ondernemers en
internationale innovatieve
ondernemers. Je kunt op het digitale registratieformulier invullen over welke innovatie domeinen je
wilt praten. Om 19:30 start het landendiner met ambassadeurs en worden er speeches gehouden. Op
het digitale aanmeldformulier kun je jouw voorkeuren invullen. Om 22:30 eindigt het event.

Hoe kan ik mij aanmelden?
Klik op de link in de uitnodiging. Op het digitale registratieformulier kun je jouw gegevens en
voorkeuren invullen.
Uit welke landen komen de ambassadeurs die meedoen?
Aruba
India
Maleisië
Australië
Israël
Mexico
Brazilië
Italië
Nigeria
Canada
Japan
Oostenrijk
Colombia
Kazachstan
Rwanda
Curaçao
Koeweit
Servië
Denemarken
Kosovo
Singapore
Duitsland
Kroatië
Sint Maarten
Finland
Letland
Slowakije
Ierland
Luxemburg
Spanje

Tanzania
Tsjechië
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland

