INVITATION

Markedsbesøg til Bulgarien for den danske
svine- og kvægbranche
4-7. marts 2014: Deltag i fire dages GLOBALmidt eksportfremstød til Bulgarien med netværksmøder, bedrifts- og messebesøg
og mulighed for netværk mellem de danske virksomheder.

Læs
mere om
GLOBALmidt
på www.globalmidt.dk

Husdyrssektoren i Bulgarien står foran en større modernisering af produktionen. Dette sker for at øge konkurrencedygtigheden men også
for at overholde basis kvalitets- og miljøstandarder indenfor EU. Den
bulgarske kvægsektor har en gennemsnitlig mælkeproduktion på under 4000 liter per malkeko per år. På baggrund heraf er der specielt på
større besætninger mulighed for at opnå relative store produktionsforøgelser ved selv mindre investeringer. Den lave produktivitet er også til
at få øje på i svinesektoren, hvor hver so årligt producerer omkring 13
smågrise.
Bulgarske landmænd og kooperativer efterspørger danske kompetencer og teknologier til at udvikle og øge deres husdyrproduktion, hvilket
sammen med Bulgariens indtræden i EU gør dette marked meget inte-

ressant for virksomheder fra den danske svine og kvægbranche.
Primo 2014 igangsættes et nyt EU program hvor den bulgarske landbrugssektor vil modtage 2,4 mia. Euro i perioden 2014-2020. Denne
adgang til subsidier udgør en væsentlig økonomisk driver, som danske
eksportører af udstyr og viden til husdyrsproduktion kan lukrere på.
Region Midtjyllands eksport og internationaliseringsprogram GLOBALmidt arrangerer i samarbejde med Agro Business Park, Innovationsnetværket for Biomasse og Market Select et markedsbesøg til Bulgarien for
den danske svine-og kvægbranche. Formålet med dette markedsbesøg er at skabe et førstehåndsindtryk af de forretningsmuligheder, der
er for den danske husdyrssektor på det bulgarske marked, samt etablering af kontakt til potentielle interessenter i landet.

Fredag, den 7. marts 2014

Program
Tirsdag, den 4. marts 2014

06.20 - Fly: Billund – Sofia, med forventet ankomst kl. 13.05
07.10 - Fly: København – Sofia, med forventet ankomst kl. 12.40
14.00 - Afgang Sofia lufthavn i to minibusser (svinebranchen og kvægbranchen)
15.00 - 17.00:

For svinesektoren

Møder med en af de største svineproducenter i Bulgarien med hovedsæde
i Sofia. Firmaet skal investere i 2014.

For kvægsektoren

Møder med en af de største mælkeproducenter med hovedsæde i Sofia

19.00 - Indlogering på hotel i Plovdiv
19.30 - Introduktion til Bulgarien og den bulgarske agrosektor v/ Emanuela Antova og Helle Fuglevig med efterfølgende netværksmiddag
på hotel (for egen regning)

Onsdag, den 5. marts 2014

10.00 - 17.30 - Messebesøg, matchmaking og dansk reception på AGRA 2014,
International Fair Plovdiv
20.00 - Netværksmiddag i Plovdiv (egen regning)

Torsdag, den 6. marts 2014

08.00 - Afgang hotel i to minibusser (svinebranchen og kvægbranchen)
09.00 - 15.00:

For svinesektoren

Besøg på to svinefarme, herunder svinekomplekset Krumovo Gradishtesa.
Opdræt med 60 ansatte.

For kvægsektoren

Besøg på to malkekvægsfarme.

16.30 - Forventet ankomst hotel, mulighed for messebesøg til kl. 18.00
19.00 - Mulighed for fællesspisning eller individuel middag med kunde
(egen regning)

10.00 - Check ud fra hotel
10.30 - Afgang i minibus fra hotel til Sofia
12.30- Ankomst lufthavn Sofia
13.55 - Fly til Billund, forventet ankomst kl.18.15

Pris
3.000 kr. pr. virksomhedsrep. ekskl. moms og omkostninger til fly og hotel.
Med i prisen:
• Deltagelse i hele eller dele af ovenstående program
• Markedsføring af din virksomhed før og under besøget på messe og til 500600 interessenter
• Plads på fælles stand på AGRA 2014 alle fire dage*
Standen på AGRA 2014 bemandes af bulgarsk/dansktalende samarbejdspartner fra den 4-8. marts. Mulighed for brochure, mødeafholdelse og generel
præsentation af de deltagende danske virksomheder. Det er virksomhedens
eget ansvar at købe flybilletter.

Tilmelding
GLOBALmidt markedsbesøget til Bulgarien er primært for midtjyske små og
mellemstore virksomheder, der sælger teknologiske løsninger til kvæg og svineproduktion. Bindende tilmelding sker skriftligt til projektleder Claus Mortensen, Agro Business Park, cm@agropark.dk, senest den 22. januar 2014.

AGRA 2014:
Med 385 udstillere fra 17 forskellige lande fordelt på fem pavilloner og udendørsarelaer er AGRA messen i Bulgariens andenstørste by Plovdiv, en vigtig
platform for promoveringen af udenlandske teknologier til den samlede bulgarske landbrugssektor. AGRA er afviklet hvert år siden 1992 og UFI godkendt
siden 1995. Messen havde omkring 27.000 besøgende i 2013.
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