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 Naboer i vækst: Eksport til Norden  

 Eksportseminar 

 

             

  

Praktiske 

informationer 

Tid og sted 

28. januar 2015 

kl. 8,30 – 12,00 

Gefion 

Fulbyvej 15, 4180 Sorø 

Deltagelse er gratis 

 

Tilmelding til 

erhverv@soroe.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementet 

gennemføres i samarbejde 

mellem Sjællands 

Erhvervsfremme - dit 

lokale erhvervskontor, 

Væksthus Sjælland og 

Eksportrådet  

Man siger at bare hjemmemarkedet løber rundt, så er det godt nok for min 

virksomhed, men er det nu også det? Kunne det ikke være interessant hvis 

din virksomhed også fik del i den vækst som finder sted på de nærmeste 

eksportmarkeder. Ja, det nærmeste ligger lige over broen, under 2 timers 

kørsel fra Sjælland, og så taler de næsten samme sprog. 

Eksportrådet, Sjællands Erhvervsfremme, Væksthus Sjælland og Sorø 

Erhverv inviterer derfor din virksomhed til eksportseminar den 28. januar 

2015, hvor du kan blive klogere på de muligheder som danske virksomheder 

har på de nordiske nabomarkeder.  

Eksportrådets repræsentanter på enkelte markeder har en lang erfaring med 

at hjælpe både store og små virksomheder med markedsspecifikke kunde- 

eller partnersøgninger, konkurrentanalyser, rekruttering, match-

makingevents med mere.    

Handelscheferne fra handelskontorerne på ambassaderne i Norge, Finland, 

Sverige og Island vil være til stede på seminaret og præsentere potentialet 

på deres respektive markeder. For trods ligheder landene imellem, er det 

vigtigt at tage hensyn til de forskelle der er på tværs af grænser, hvis man 

vil sikre sig succes på nye kundemøder eller ved aftaler med en agent.  

Som led i arrangementet vil Knud Hareskov fra Center for underleverandører 

fortælle, hvordan man gennem de sidste mange år har gennemført 

kollektive messefremstød for danske virksomheder både i Norden såvel som 

i Centraleuropa, og i forbindelse hermed beskrive hvordan din virksomhed 

også kan være med, og dermed tage det første skridt til at få en 

markedsposition unde for Danmarks grænser. 

Det samlede program på den anden side  
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Program   

Kl.   8,30 Ankomst – registrering - kaffe og the   

Kl.   9,00 Velkomst ved Erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg,  Sorø Erhverv 

Kl.   9,10 Introduktion til Eksportrådet og deres palet af assistance    
              muligheder for danske virksomheder ved Mads Amdi Pedersen,  
              Væksthus Sjælland 

Kl.   9,20 Markedsmuligheder i Finland samt Baltikum ved Klaus Hell 

Kl.   9,40 Markedsmuligheder i Sverige ved Marianne Peters 

Kl. 10,00 Markedsmuligheder i Norge ved Henrik Pedersen  

Kl. 10,20 Markedsmuligheder i Island ved Ernst Hemmingsen  

Kl. 10,40 Kollektive messefremstød. Hvordan gør man og hvilke resultater  
              kan man få ud af det ved Knus Hareskov CFU  
  
Kl. 11,00 Afslutning på mini konferencen ved Niels-Henrik Glisbjerg  
 
Kl. 11,10 Speed-dating – og korte samtaler med handelscheferne og 
              repræsentanter fra Væksthuset og Sorø erhverv  

Kl. 12,00 Arrangementet slutter  

Yderlige informationer vedrørende programmet kan indhentes ved at 
kontakte nedennævnte personer: 

Henrik Petersen, Ambassaden i Oslo på henpet@um.dk eller på              
telefon       +47) 22 540 803  

Martin Amdi Pedersen, Væksthus Sjælland map@vhsj.dk eller på            
telefon      + 45) 53 72 71 91  

Niels-Henrik Glisbjerg ved Sorø Erhverv på nhg@soroe.dk eller på        
telefon      + 45) 57 87 60 34 

  

 


