
Danmark er førende inden for videndeling og udvikling af innovative 
løsninger inden for produktion af fødevarer og fødevareprocesudstyr, 
ikke mindst er vi kendte for design og produktion af rustfast stål i en 
kvalitet, der lever op til både nuværende og fremtidige krav inden for 
fødevareindustrien. 
Konkurrencen på det internationale marked er blevet hårdere, og flere 
oplever at blive valgt fra som underleverandør til de større projekter 
ude i verden, hvor de multinationale selskaber nu finder sine leveran-
dører i lavtslønslande. Derfor er det vigtig at kende sine kunder per-
sonligt, og markedsbesøget i Baltikum giver danske producenter af 
fødevarer og fødevareprocesudstyr mulighed for direkte og personlig 
kontakt til detailledet, Horeca-sektoren, fødevareproducenter, impor-
tører og grossister af både fødevarer og af fødevareproduktionsudstyr.  

Markedsbesøg til Baltikum for producenter af fødevarer og fødevareprocesudstyr
INVITATION

31. marts til 4. april 2014: Deltag i fem dages GLOBALmidt eksportfremstød til Estland, Letland og Litauen med netværksmø-
der, matchmaking, firmabesøg, deltagelse på Agrobalt 2014, the International exhibition for Agriculture and Food Industry, 
samt mulighed for netværk mellem de danske virksomheder. 

Endvidere vil markedsbesøget give indblik i og kendskab til  mulighe-
derne for salg af danske fødevarer og fødevareprocesudstyr til Balti-
kum, hvor man i stadig stigende grad sætter fokus på naturlige og øko-
logiske fødevarer, bedre forædling af fødevarer samt stigende eksport 
og dermed højere krav til procesudstyret i den lokale produktion. 

Estland, Letland og Litauen er små markeder, og særdeles velegnet til 
testmarked for salg af dankse fødevarer og procesudstyr for mindre 
danske eksportører, der gerne vil afprøve sine produkter, inden man 
bevæger sig ind i eksempelvis Tyskland. Endvidere er der muligheder 
for at vækste med eksport ind i Rusland ved at bruge de baltiske lande 
som springbræt ind til den store nabo mod øst.  



Program

Pris

Med i prisen:
• Deltagelse i ovenstående program
• Markedsføring af din virksomhed før og under besøget,  på messe og til 

300-400 interessenter i Estland, Letland og Litauen, som modtager profil på 
deltagere og får invitation til matchmaking og netværksmøder.

• Plads på infostand på Agrobalt 2014 med mulighed for brochure, mødeaf-
holdelse og generel præsentation af de deltagende danske firmaer. 

• Det er firmaets eget ansvar at købe flybillet ud til Tallinn og hjem fra Vilnius.

Tilmelding
GLOBALmidt markedsbesøget til Baltikum er primært for midtjyske små og 
mellemstore virksomheder, der producerer  fødevarer og fødevareprocesud-
styr. Bindende tilmelding sker skriftligt til udførende konsulent på program-
met,  Helle Fuglevig, Market Select ApS, helle@marketselect.dk, senest den 
14. februar 2014.  

6.000 kr. pr. virksomhedsrep. ekskl. moms og omkostninger til fly og hotel. 

Mandag, den 31. marts 2014 - Estland
05.50-10.45  Fly: Billund – Tallinn (Air Baltic)
09.40-12.10  Fly: København – Tallinn (Estonian Air)
13.00-16.00  Matchmaking hos Estonian Chamber of Commerce and Industry
16.00-19.00  Transfer i bus fra Tallinn til Tartu, Estland
19.30-21.00  Middag på hotellet, herunder briefing om turens program samt 

bibringelse af information om fødevaredetailhandlen i Baltikum, marke-
det for fødevareprocesudstyr samt Baltikum som springbræt til Rusland v/ 
Mati Ängerjärv, CEO Export Bridges og Helle Fuglevig, CEO Market Select

Tirsdag, den 1. april 2014 - Estland og Letland
08.00-09.00 - Morgenmad på hotellet
09.30-12.00 - Matsmaking og netværksmøder på hotellet med lokale fødeva-

reproducenter, HORECA-sektoren, importører, distributører samt dettaille-
det, fra Tartu, Pölvamaa og det sydlige Estland

12.00-13.00 - Frokost på hotellet
13.00-14.30 - Virksomhedsbesøg i Tartu
14.30-18.30 - Transfer i bus fra Tartu i Estland til Riga i Letland (300 km)
18.30-19.00 - Indlogering på hotel, herefter middag på hotel
Onsdag, den 2. april 2014 - Riga, Letland
09.00-11.00  Morgenmøder med fødevarerimportører, fødevareproducenter, 

retailers (ELVI) og andre interessenter, som vi indbyder til morgenmad
11.30-14.30  Transfer i bus fra Riga i Letland til Kedaini  i Litauen 
15.00-16.30  Besøg hos fødevareproducent: Kedainiu Koncervu Fabrikas, best 

quality canned vegetables, soups, sweet jams, sauses, www.kkf.lt 
16.30-17.30 - Transfer i bus fra Kedaini til Kaunas, Litauen
19.00  Indlogering og middag på hotel i Kaunus

Fredag, den 4 april 2014 - Litauen
09.30-12.00  Matchmaking og netværksmøder med interessenter fra Vilnius
12.00-13.30  Frokost
13.30-14.30  Transfer i bus til lufthavn i Vilnius, Litauen
16.10-18.40  Fly Vilnius -  med ank. København (16.40) -  ank. Billund (18.40)

Agrobalt er en international udstilling og messe for landbrug og fødevarer, og 
messens formål er at øge regionalt samarbejde, udvikle Litauens konkurrence-
dygtighed inden for landbrug og fødevareproduktion samt at styrke kontakten 
mellem regionale landbrugs- og fødevarevirksomheder og institutioner med 
andre lande.  Hermed en vigtig platform for promoveringen af danske produk-
ter og teknologier.

AGROBALT
Torsdag, den 3 april 2014 - Litauen
09.00-16.00  Besøg på vor infostand på Agrobalt samt messebesøg
12.00-14.00 Reception på vor infostand på Agrobalt
16.30-18.00  Transfer i bus fra Kaunus til Vilnius i Litauen
20.00  Middag i Vilnius - samt for interesserede er vi indbudt til medlemsmøde 

hos Danish Lithuanian Chamber of Commerce


