Markeder i vækst -

NYE MULIGHEDER FOR EKSPORT
Polen &
Ukraine

FREDAG D. 13. MAJ kl. 08:00 - 11:00
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.
Polen og Ukraine er igang med at mindske spændet til EU’s økonomi. Danske varer og tjenesteydelser har et godt
ry i Polen, så mulighederne er store for dansk erhvervsliv. Polens befolkning har stigende reallønninger og det har
nærmest skabt en umættelig og voksende købekraft – af enhver slags varer.
I 2015 eksporterede danske virksomheder for mere end 18 mia. kr. til Polen og mere end 1 mia. Kr. til Ukraine. Der
forventes i 2016 en fortsat stigning.
Eksportrådet, Dansk Erhvervsfremme, C4 Videncenter, Gribskov Erhvervscenter A/S, Frederikssund Erhverv, samt
Helsingør kommune, Halsnæs 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.
Danmarks ambassadør i Polen, vil sammen med handelsrådgiveren fra den Danske ambassade i Ukraine, præsentere potentialet på deres respektive markeder. Yderligere vil Ambassadør, Steen Hommel, fortælle om den bilaterale samarbejdsaftale mellem Danmark og Polen, som danner et fantastisk grundlag for samarbejde.

PROGRAM

Praktisk info

 Introduktion v/Erhvervsdirektør Erik Helmer Pedersen

Sted:
C4 Videncenter
Krakasvej 17,
3400 Hillerød

 Polen og Ukraine: En region i vækst
v/ ambassadør Steen Hommel
 Præsentation af markederne i Polen og Ukraine

VIDENCENTER

 Hvordan EKF kan hjælpe danske eksportvirksomheder,
v/ chefkonsulent Ivan Nielsen

Dato:
Fredag d. 13. maj

 Case story fra Pressalit Care v/ Beata Anna Richter
og Dbramante1928 v/ Dennis Dress

Tid:
kl. 08:00 - 11:00

 1:1 eksportrådgivning

Deltagende eksportrådgivere fra Polen og Ukraine:
•
•

Lesya Logvinenko, handelsrådgiver, leslog@um.dk
Steen Hommel, Danmarks ambassadør i Polen

Tilmelding:
Jette Salling: js@c4.dk
Se vedlagte
markedsbeskrivelse.

Rådgivning om markedsspecifikke kunde- eller partnersøgninger, konkurrentanalyser, rekruttering, match-making-events m.m.

VIDENCENTER
Krakasvej 17, 3400 Hillerød

