MESSE

Turen går til
Norges største
byggemesse
13. - 14. OKTOBER 2015
I anledning af Bygg Reis Deg 2015 i Oslo, Norges største byggemesse, inviterer BusinessBroen, DI og Danmarks Ambassade i
Oslo, små- og mellemstore virksomheder på et to-dages
markedsbesøg til Norge.
Bygg Reis Deg er en vigtig mødearena for den norske byggebranche, og dermed også for danske virksomheder, som ønsker at øge deres afsætning til den norske byggesektor. Byggemessen
arrangeres hvert andet år og er Norges absolut største mødested for byggebranchen. I 2013
præsenterede 544 udstillere deres produkter og løsninger for mere end 50.000 besøgende på
messen.
I tillæg til besøg på Bygg Reis Deg indeholder markedsbesøget følgende aktiviteter:
•
•
•
•

Matchmaking med udvalgte entreprenører
Introduktion til en udvalgt norsk arkitekt og ejendomsudvikler
Deltagelse i strategiworkshop med fokus på etablering af eksport til det norske marked
Netværksreception med mulighed for at invitere udvalgte kunder og samarbejdspartnere

Samlet set giver markedsbesøget mulighed for direkte kundekontakt, indsamling af kritiske
markedsinformationer, og strategisk sparring med Eksportrådet og danske virksomheder med
erfaringer på det norske marked.
Der kan deltage op til 10 virksomheder i besøget, og interesserede opfordres

Tentativt program
Mandag den 12. oktober 2015
		Ankomst til Oslo
Tirsdag den 13. oktober 2015
09.00: 		Velkomst og introduktion på Danmarks Ambassade i Oslo
09.15: 		Seminar 1: Eksporttekniske forhold ifbm. eksport til Norge Moms,
skat, standarder/certificeringer, ansættelse af medarbejder, m.v.
11.15: 		Møde med Entreprenør 1
12.00: 		 Frokost
12.45: 		Møde med Entreprenør 2 + befaring på byggeplads
14.15: Introduktion til norsk arkitekt og ejendomsudvikler
16.30: Netværksreception
18.30: 		Dagen afsluttes
Onsdag den 14. oktober
09.15: Fælles afgang mod Bygg Reis Deg
10.00: Besøg på Bygg Reis Deg messen – på egen hånd
13.00:		
Seminar 2: Strategi og salg til Norge: Indgangsmodeller,
Kulturforskelle, afsætningsstrategier m.v.  
14.30: Besøg på Bygg Reis Deg messen – på egen hånd
16.00: 		Markedsbesøget afsluttes

Praktisk information
Deltagelse i markedsbesøget koster DKK 12.500,00 per virksomhed.
Ved tilmelding af flere personer per virksomhed tillægges et gebyr på
DKK 500,00 per person. Prisen inkluderer deltagelse i studieturen, og
frokost og netværksreception den 13. oktober. Prisen inkluderer ikke
fly og hotel. Prisen omfatter et økonomisk tilskud fra Eksportrådet, som
alene tildeles virksomheder med op til 100 ansatte og op til 150 mio.
DKK i årlig omsætning.
Registrering
international@di.dk

Norge er fortsat mulighedernes
land
Væksten fortsætter i det norske bygge- og anlægsmarked. 2015 tegner til
at blive et nyt rekord år i Norge, og det norske marked fortsætter således
med at være et af de vigtigste eksportmarkeder for danske bygge- og
anlægsvirksomheder.
Det norske bygge- og anlægsmarked er præget af rekord høj aktivitet, og
der forventes yderligere vækst i 2015 og 2016. Samlet bevirker udviklingen
i det norske samfund, at det norske bygge- og anlægsmarked indeholder
mange spændende projektmuligheder for danske virksomheder.
Den norske byggemesse Bygg Reis Deg arrangeres hvert andet år og er en
vigtig mødearena for den norske bygge- og anlægsbranche. Årsagen er at
Norges store geografi i mange tilfælde gør det dyrt og besværligt at møde
med norske kunder og samarbejdspartnere. Derfor udgør Bygg Reis Deg et
centralt mødested for norske virksomheder, hvilket også er forklaringen på
at messen er så relativt stor og velbesøgt.
Da Bygg Reis Deg blev arrangeret i 2013 var der med en samlet omsætning
i det norske bygge- anlægsmarked på NOK 362,6 mia. tale om et rekordår.
Siden den gang er omsætningen steget markant, og det forventes at 2015
vil repræsentere endnu et rekordår med NOK 385,3 mia. i omsætning.
Samtidig peger prognoserne for 2016 i retning af yderligere vækst.
Det norske marked rummer dermed fortsat rigtig gode muligheder for danske
virksomheder med eksportambitioner, og besøg på Bygg Reis Deg kan
være et værdifuldt sprængbræt. Derfor arrangerer Danmarks Ambassade
i Oslo og Dansk Industri i et samarbejde med BusinessBroen en studietur
til messen.

