Markeder i vækst -

NYE MULIGHEDER FOR EKSPORT
Centraleuropa &
Balkan

MANDAG D. 4. APRIL kl. 15:00
Væksten i Danmark er så småt ved at komme i gang igen. Det er godt for virksomhederne. Så hvorfor ikke
også vende sig mod markeder, som realiserer vækstrater der er dobbelt så store som hos os. Centraleuropa og Balkan er igang med at mindske spændet til EU’s økonomi.
Eksportrådet, Dansk Erhvervsfremme, C4 Videncenter og Gribskov Erhvervscenter A/S, F5 Halsnæs, Helsingør kommune, Fredensborg kommune og Hørsholm kommune inviterer din virksomhed til eksportseminar, hvor du kan blive klogere på de muligheder, som din virksomhed har på disse markeder.
Handelscheferne fra ambassaderne præsenterer potentialet på deres respektive markeder. 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. Bliv til 1:1 møderne bagefter og få gratis råd om netop dine muligheder.
Vi har fået Ole Zander Jørgensen fra Mark & Wedell til at komme og fortælle om sine erfaringer med eksport til en række lande i Centraleuropa og Balkan og chefkonsulent Ivan Nielsen fra EKF kommer og fortæller om finansieringsmuligheder i forbindelse med eksport.

PROGRAM

Praktisk info

 Introduktion v/Erhvervsdirektør Erik Helmer Pedersen

Sted:
C4 Videncenter
Krakasvej 17,
3400 Hillerød

 Centraleuropa og Balkan: En region i vækst
v/ Stig Fugl Lund, Regionalkoordinator
 Præsentation af markederne i Tjekkiet, Slovakiet,
Ungarn, Rumænien, Serbien, Kroatien og Slovenien
 Hvordan EKF kan hjælpe danske eksportvirksomheder,
v/ chefkonsulent Ivan Nielsen

VIDENCENTER

 Case story fra Ole Zander Jørgensen,
Mark & Wedell Ingeniør og Handelsvirksomhed A/S
 1:1 eksportrådgivning
Deltagende eksportrådgivere fra Centraleuropa og Balkan:

• Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien, Albanien, Grækenland:
regionalkoordinator Stig Fugl Lund, stilun@um.dk og
eksportrådgiver Adam Cumpel, adacum@um.dk
• Ungarn: eksportrådgiver Balazs Szendrei, balsze@um.dk
• Rumænien: eksportrådgiver Razvan Stroe, razst@um.dk
• Serbien, Montenegro, Bosnien & Hercegovina:
eksportrådgiver Søren Engelbrecht Hansen, sohans@um.dk
• Kroatien og Slovenien: eksportrådgiver Zarko Masanovic, zarmas@um.dk
Rådgivning om markedsspecifikke kunde- eller partnersøgninger,
konkurrentanalyser, rekruttering, match-making-events m.m.

Dato:
Mandag d. 4. april
Tid:
kl. 15:00 - 18:00
Tilmelding:
Jette Salling: js@c4.dk
Se vedlagte
markedsbeskrivelse.

VIDENCENTER
Krakasvej 17, 3400 Hillerød

