INVITATION

Workshop om introduktion af eksportmuligheder til de baltiske lande for
producenter af fødevarer og fødevareprocesudstyr
Deltag i GLOBALmidt’s workshop om eksport af fødevarer og fødevareprocesudstyr til Estland, Letland og Litauen.
Workshopppen foregår i Agro Food Park’s lokaler, Agro Food Park 13, 8200 Århus N, den 27. februar 2014 kl. 08.00 - 16.00

Danmark er førende indenfor 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. Samtidigt er vi førende på udvikling af kvalitetsfødevarer.
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 Øøt.
Fødevareforarbejdning boomer globalt i disse år, og også fødevarepro-

duktionen i Baltikum er i vækst, og der er fart i industrialiseringen af
mad. Efterspørgslen på industrielle anlæg til fødevareforarbejdning er
i vækst. Der er også muligheder for afsætning af danks producerede
kvalitetsfødevarer i Baltikum. Forburgerne er meget bevidst om sundhed, naturlige ingredienser og økologi, hvilket giver plads til afsætning
af danske økologiske fødevarer. En stadig stigende del af befolkningen
søger mod byerne, og i denne proces forlader kvinderne kødgryderne
og kommer ud på arbejdsmarkedet - hermed muligheder for afsætning
af færdigretter og forarbejdede fødevarer.
Danmark har gennem 100 år opbygget en eksportorienteret fødevareindustri, vi har en enorm viden om industriel fødevareproduktion, og
ved at firmaerne går sammen og sælger sig som dansk klynge af producenter, kan vi gå direkte til kunderne i udlandet og springe diverse
mellemled over.

Program
Torsdag d. 27 februar:

08.00-08.05 Velkommen ved Helle Fuglevig, indehaver af Market Select ApS
08.05-09.00 Kaffe og rundstykker
08.05-08.20 Introduktion til Agro Business Park v/Claus Gunge Mortensen,
projektleder
08.20-08.35 Introduktion til Agro Food Park og Future Food Innovation
v/ Gyda Bay, innovationschef
08.35- 08.55 Introduktion af Market Select ApS og vores erfaringer på de
baltiske markeder v/ Helle Fuglevig
08.55-09.10 Bordet rundt, kort intorduktion af hver deltager
09.10-10.00 Overblik over markedsmuligheder i Baltikum indenfor fødevarer
og fødevareprocesudstyr
10.00-11.00 Hvordan starter man eksport til Baltikum
11.00-11.30 Baltikum som springbræt til det russiske marked
11.30-12.15 Case: Præsentation af dansk virksomhed med success i Baltikum
12.15-13.00 Frokost
13.00-13.15 Introduktion til Workshop: individuelle muligheder for
virksomhedens afsætning eller etablering i Baltikum
13.15-15.15 Workshop (virksomhederne inddeles i grupper/stationer efter
interesseområde: salg, etablering eller brug af underleverandør)
15.15-16.00 Opsamling, afrunding og tak for i dag.

Tilmelding
GLOBALmidt workshoppen vedr. eksport af fødevarer og fødevareprocesudstyr til Baltikum er primært for midtjyske små og mellemstore virksomheder,
der producerer fødevarer og fødevareprocesudstyr. Bindende tilmelding sker
skriftligt til udførende konsulent på dagens program, Helle Fuglevig, Market
Select ApS, helle@marketselect.dk, senest den 15. februar 2014.

Pris
2.000 kr. pr. virksomhedsrepræsentant.
Med i prisen:
• Morgenkaffe og rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe
• Deltagelse i ovenstående program
• Kendskab til de baltiske lande og deres potentiale og gunstige erhvervsklima
• Introduktion til eksportmuligheder for de danske virksomheder på de baltiske markeder
• Øget kompetenceniveau for at starte eskport til Baltikum
• Kendskab til brancheorganisationer, business fora, Linkedin grupper, forretningsforbindelser mm i Baltikum

Future Food Innovation

Future Food Innovation er et innovationsmiljø, der skal understøtte åben,
radikal innovation inden for fødevareområdet og dermed styrke det regionale
fødevareerhvervs vækstmuligheder med en række tilbud til virksomheder og
vidensmiljøer. Future Food Innovation er del af Enterprise Europe Network
og kan bl.a. hjælpe med identificering af nye salgs og distributionspartnere,
identificering og formidling af nye teknologier, organisering af matchmaking
arrangementer for virksomheder samt finansiering fra EU programmer.

Market Select
Market Select er et eksportkonsulentfirma, hvis fornemmeste opgave er at
indentificere, selectere og formidle gunstige kontakter mellem producenter og
nye kunder og samarbejdspartnere på udvalgte eksportmarkeder. Vi dækker Canada, USA, Latinamerika, Europa og det nordlige Afrika. Vore kunder er
primært danske, ungarske og estiske firmaer, der gør brug af vor service til at
udvide eksporten til nye markeder. I tillæg har vi enkelte kunder fra Letland,
Litauen, Rumænien, England, Spanien og USA. Vi arbejder indenfor de fleste
brancher, dog med størst aktivitet indenfor landbrug og fødevarer.
Vi taler engelsk, tysk, fransk, spansk og bulgarisk.

