#dkeksportdag

VEJEN TIL EKSPORT
En eksportsucces kan nås ad flere veje. Dansk Eksportdag er en konference og et netværksmøde for små og
mellemstore virksomheder, der sætter fokus på vækstmuligheder gennem eksport. I år afholder vi dagen hos
RTX A/S i Nørresundby.
På dagen vil der være indlæg fra udenrigsminister Kristian Jensen, cases fra danske eksportvirksomheder samt en
paneldebat om skalering. Endelig er der mulighed for gratis rådgivningsmøder med over 30 eksportrådgivere,
Væksthus Nordjylland, BusinessAalborg og mange flere. Dansk Eksportdag er desuden en rigtig god lejlighed til
at pleje jeres generelle netværk.
DU KAN…
 Få inspiration til nye eksportmarkeder


Netværke med repræsentanter fra 200 virksomheder



Møde eksportrådgivere fra mere end 30 markeder

PRAKTISK INFORMATION
TID OG STED
Tirsdag d. 27. september 2016 kl. 9.30-17.00 (Registrering fra 8.45)
RTX A/S
Strømmen 6
9400 Nørresundby
TILMELDING
Tilmelding er gratis og skal foretages online. Deltagelse er først gældende efter modtagelse af skriftlig bekræftelse
fra Eksportrådet. Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 15. september på følgende link:
https://my.eventbuizz.com/event/dansk-eksportdag-2016/detail
Efterfølgende afbud skal sendes til eksportdag@um.dk senest mandag d. 19. september. Afbud efter denne dato
fører til opkrævning af et no-show-gebyr på 275 kr.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til eksportdag@um.dk eller til Eksportrådets hotline på 3392 0500.
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08.45-09.30

Registrering
- RTX A/S, Strømmen 6, 9400 Nørresundby

09.30

Åbning
- Ordstyrer Lars Thuesen, direktør for Eksportrådet, Udenrigsministeriet

09.30-09.35

Velkomst
- Jacob Vittrup, CEO i RTX A/S

09.35-09.40

Aalborg som erhvervskommune
- v/Borgmester Thomas Kastrup Larsen

09.40-10.00

Udenrigsminister Kristian Jensen
- Eksportens minister med Q&A

10.00-10.15

Overrækkelse af de to Vituspriser
- Udenrigsministeren kårer årets vindere af Eksportrådets eliteprogram Vitus

10.15–10.45

Indlæg fra de to vindere af Vitusprisen
- Eksportarbejdet i udlandet

10.45-11.15

Kaffepause

11.15-11.35

Fra national til global spiller
- v/ Poul Mortensen, Executive Vice President Emergency Europe, Falck

11.35–11.55

Skalering af virksomheden ved eksport
- v/ Jacob Vittrup, CEO, RTX A/S

11.55-12.10

Skalering og eksport på de nordiske markeder
- v/ Lars Hedebrandt, områdedirektør, Danske Bank

12.10-12.50

Paneldebat om skalering med spørgsmål fra deltagere
- Panelet: Flemming Larsen (væksthusdirektør), Allan Sørensen (Aarhus Universitet),
Jacob Vittrup (CEO RTX), Poul Mortensen (Vice President Falck)

12.50-13.00

Afrunding
- v/ Lars Thuesen, direktør for Eksportrådet, Udenrigsministeriet

13.00-17.00

Frokost/markedsplads
På markedspladsen kan du møde rådgivere fra mere end 30 markeder og relevante specialister til
en dialog om eksport og konkrete markedsmuligheder for din virksomhed

17.00

Program slut
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PARTNERNE BAG
Eksportrådet
Eksportrådet er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for virksomheder inden for eksport,
internationalisering og investeringsfremme. Eksportrådets arbejde bidrager til, at danske eksportører får
de bedst mulige betingelser for at klare sig i den internationale konkurrence og til, at udenlandske
virksomheder vælger at etablere sig i Danmark. Eksportrådet skaber værdi, vækst og viden for
Danmark gennem global rådgivning og partnerskaber. Eksportrådets arbejde handler derfor om
værdiskabelse på to niveauer: For den enkelte virksomhed og for det danske samfund som helhed. Via
Udenrigsministeriets ambassader, generalkonsulater og handelskontorer er Eksportrådet til stede på alle
væsentlige eksportmarkeder over hele verden. Læs mere på www.eksportraadet.um.dk eller ring gratis
på hotline 33 92 05 00.
RTX A/S
RTX blev etableret i 1993. Selskabet har cirka 200 medarbejdere med hovedkvarter i Nørresundby og
faciliteter i Hong Kong og Silicon Valley, USA. Siden juni 2000 har selskabets aktier været noteret på
Københavns Fondsbørs. Forretningsfundamentet for RTX er solid viden og know-how i at designe
avancerede trådløse kortrækkende systemer og produkter.
Væksthus Nordjylland
De fem væksthuse i Danmark er et stærkt tilbud om sparring til virksomheder og iværksættere med
vækstambitioner og vækstpotentiale. Sammen kortlægger vi uvildigt dine vækstmuligheder, dine kunder
og dit potentiale. Vi hjælper dig med de første skridt mod en højere vækst, målrettet netop din
virksomheds behov og potentiale. Vores sparring munder ud i en Vækstplan for din virksomhed og
eventuelt en henvisning til private eller offentlige samarbejdspartnere, der kan tilbyde specielle
kompetencer. Derudover er Væksthusene operatører på en lang række programmer målrettet
virksomheder og iværksættere, udbudt af stat, region og kommuner.
BusinessAalborg
BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores
fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte og drive virksomhed. Vi tilbyder derfor gratis
information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. Med
udgangspunkt i din situation og dine behov rådgiver vi hvert år over 1.600 iværksættere og etablerede
virksomheder. Vi kan også henvise dig til andre relevante tilbud og hjælpe med at finde nye
samarbejdspartnere. På den måde skaber vi bedre business for dig og din virksomhed.
Eksportforeningen
Eksportforeningen skaber rammerne for, at virksomheder kan øge deres internationale salg. Hands-on
kommerciel erfaring har gjort Eksportforeningen til Danmarks største arrangør af netværk, fremstød og
kurser inden for eksport.
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The Trade Council is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment
promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies,
Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish
companies in their export activities and internationalization process according to the vision: Creating Value
All the Way.
The work in the Trade Council follows specific procedures and quality guidelines. In this way our
customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any
given point of time.

Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Eksportrådet, KUR
Eksportfremme og Kunderelationer
Tlf: 33 92 05 00
Fax: 33 92 04 30
E-mail: eksportraadet@um.dk
www.eksportraadet.dk
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