I samarbejde med:

Vejen til Nordens vækstmarkeder
Vil du høre mere om dine forretningsmuligheder i Norden? Nu inviterer
Globaliseringsprogrammet i samarbejde med de lokale erhvervskontorer
til et spændende arrangement om markedsmulighederne i Norden.
Nordens lande udgør nogle af de største eksportmarkeder for
Danmark, og ser ud til at have løsrevet sig af krisen med stigende
efterspørgsel på danske varer. Er der fortsat udsigt til stigninger i
væksten og således også eksporten? Er der nogle markeder, som er
mere ”hotte” end andre for netop din virksomhed? Hvordan sikrer
du en effektiv indtrængning på det pågældende marked?
Kom og hør om de store vækstmuligheder, og få forslag til hvordan
du bør gribe dem an, samt eksempler på hvordan virksomheder
har gjort det i praksis. Der vil også være mulighed for individuelle
samtaler med de enkelte handelschefer. Book din samtale med
handelscheferne ved tilmeldingen.

Programmet:
08.30

Registrering m/kaffe, the og rundstykker

09.00

Velkomst v/ Erhvervsdirektør Torben Ladefoged,
Mariagerfjord Erhvervsråd

09.10

Finland – det oversete nærmarked med de mange
forretningsmuligheder v/ Handelschef Klaus Hell

09.35

Island – Eksportmuligheder v/Konsul Ernst Hemmingsen,
Ambassaden i Reykjavik

09:50

CASE-virksomhed

10.15

PAUSE

Arrangementet er gratis.

10.35

TID OG STED
Fredag den 30. januar 2015 kl. 8.30-13.00
Jutlander Bank Loungen på DS Arena, Amerikavej 9, Hobro

Sverige – Danmarks næststørste eksportmarked byder på
mange muligheder v/Handelschef Marianne Peters,
Ambassaden Stockholm

11.00

Norge – Eksporten buldrer derud af, men har vi toppet?
v/ Handelschef Henrik Petersen, Ambassaden i Oslo

TILMELDING
Tilmeld dig på vhnordjylland.dk senest den 27. januar 2015.

11.25

YDERLIGERE INFORMATION
Henrik Thingholm Kristoffersen
GLOBAL projektleder/vækstkonsulent
Væksthus Nordjylland på 40 54 84 07

Hvordan kan GLOBAL-programmet, Væksthuset og
Eksportrådet understøtte jeres eksport?
v/ Internationaliseringsrådgiver Lars Juhl Hansen,
Væksthus Nordjylland og Eksportrådet

11.50

Individuelle samtaler med rådgiverne
– networking samt sandwich

13.00

Afslutning

Lars Juhl Hansen
Internationaliseringsrådgiver
Eksportrådet på 53 54 56 96

