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Hvad er MaritiMt Partenariat?

Maritimt Partenariat 2010 er en kontaktbørs for 
virksomheder i Danmark, Norge og Sverige med 
tilknytning til det maritime erhverv.  
Målet er at skabe unikke B2B relationer mellem 
maritime virksomheder i Skandinavien omkring 
handel, serviceydelser, vidensdeling, kompetencer, 
erfaringsudveksling og netværksdannelse.

HveM er vores MålgruPPe?

Maritimt Partenariat 2010 henvender sig til både 
små og store virksomheder indenfor følgende 
kategorier:

Rederier	
Udstyrsvirksomheder indenfor 	
maritime konstruktioner
Offshore industrier	
Skibsværfter – fiskeskibe, bulk skibe, 	
passagerskibe
Skibsbygningskonsulenter 	
Shipping virksomheder	
Maritime servicevirksomheder	
Maritime uddannelsesinstitutioner	

Og til følgende personer: Virksomhedsindehavere, 
indkøbschefer, tekniske chefer, inspektører, 
sælgere. salgschefer og HR personale.

Hvordan skabes kontakterne? 

Når du har tilmeldt din virksomhed, bliver du 
registreret med din egen virksomhedsprofil 
herunder de interesser, du har for samarbejde 
og handel. Når tilmeldingsfristen er udløbet 
den 18. januar 2010, får du tilsendt en liste 
med alle de deltagende virksomheders profiler. 
På baggrund af deltagerlisten kan de enkelte 
deltagervirksomheder vælge, hvilke virksomheder, 
de ønsker at holde møder med.

Hvordan foregår de individuelle 
Møder?

I løbet af 2 dage kan din virksomhed holde møder 
med op til 20 forskellige skandinaviske maritime 
virksomheder og derved skabe gode relationer og 
muligheder for fremtidige forretninger. 
Hvert møde har en varighed på 20 minutter, og 
der er indlagt 10 minutter til at skifte mellem 
møderne. Møderne foregår ved nummererede 
borde, og din mødekalender angiver, hvilke borde 
du skal holde møde ved.

Hvor afHoldes MaritiMt Partenariat 
2010?

Det 5. Maritime Partenariat afholdes i perioden 22 
– 24 marts 2010, denne gang i Skagen, som er en 
af Danmarks mest populære turist destinationer, 
primært på grund af en fantastisk natur, et 
charmerende bymiljø, kunsten og kulturen, men 
også på grund af det unikke maritime miljø på og 
omkring Skagen Havn.  
 Hele arrangementet foregår på Color Hotel 
Skagen, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen, Danmark.
 
derfor skal din virksoMHed Med?

Du søger samarbejde 
Du søger kunder, leverandører og 
samarbejdspartnere til din virksomheds opgaver, 
og du er interesseret i at undersøge mulighederne 
både nationalt og internationalt. 
Du møder interesserede samarbejdspartnere 
Alle virksomheder, der deltager, har betalt 
herfor, bruger tid på at deltage og har ud fra 
virksomhedsprofilkataloget udvalgt mødepartnere. 
De er interesserede i at samarbejde! 
Du sparer tid 
På to dage kan du afholde op til 20 møder, som 
ville have taget væsentligt længere tid på messer 
og rejser. 
Du kan fokusere på det væsentlige 
Når virksomhedsprofilen er lavet, skal du blot 
fokusere på dine møder. Alle praktiske forhold 
tager Maritimt Partenariat 2010 sig af, inklusive en 
elektronisk opdateret mødekalender. 
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PrograM

Mandag den 22. Marts

Kl. 16.00  Rundtur på Skagen Havn

Kl. 18.00 Get together arrangement - Tur til Grenen, hvor de 2 have mødes

Kl. 19.00 Let anretning

tirsdag den 23. Marts

08.30   Velkomst v. Borgmesteren i  Frederikshavn Kommune

08.45  Tendenser indenfor det maritime erhverv v. Vicedirektør Jan Fritz Hansen,
   Danmarks Rederiforening og underdirektør Jenny Braat, Danske Maritime

09.30  Speed meetings

12.00  Frokost

13.00-17.30 Speed meetings

15.00  Hvorledes kan en maritim designvirksomhed på en gang være uvildig og samtidig   
 have tætte bånd til underleverandørindustrien?  v. Adm. Direktør Anders Ørgård,   
 OSK Ship Design.

15.30  Hvordan og hvorfor tænkes innovativt ved indkøb og leverancer til et rederi med 
  speciale i Arktiske farvande. v. Indkøber Jens Steffensen, Royal Artic Line A/S.

16.00  Indkøb i Rederiet Torm. v. Indkøbsafdelingen i Rederiet Torm

16.30  Som verdens mest innovative leverandør af skibsmotorer giver MAN Diesel et bud   
 på fremtiden for det at være leverandør til skibsfarten. Er der nogen tips om, hvordan

  kursen skal sættes, når du er leverandør til skibsfarten? v. Vice President 
  Poul Knudsgaard, MAN Diesel, Danish Branch of MAN Diesel SE, Germany.

17.00  Status og nye tendenser på det globale shippingmarked v. Shippinganalytiker    
 Jarle Hammer, HM Strategies AS.

 
19.00  Fest middag med underholdning

onsdag den 24. Marts

09.00  Speed meetings

12.30  Frokost og afslutning

13.30  Virksomhedsbesøg på Karstensens Skibsværft, Elektromarine og Skagen Skipperskole

    Ret til ændringer i programmet forbeholdes  



Hvad koster det at deltage?
 
Ved overnatning på hotellet koster det 5.995,00 
DKK eksklusive 25 % dansk moms pr. deltager. 

 
Prisen inkluderer:

Afhentning og aflevering med bus ved 	
færge terminaler i Hirtshals, Frederikshavn 
eller lufthavnen i Aalborg. 
Get together arrangement, med let 	
anretning, tirsdag den 22. marts
Forfriskninger 	
Festmiddag inkl. vin og underholdning	
Frokost buffeter	
2 overnatninger på enkeltværelse med bad 	
og inkl. morgenbuffet
Kopier af alt tilgængeligt 	
konferencemateriale på USB.
Mødekalender og virksomhedsprofilkatalog	
Mødefaciliteter på Color Hotel Skagen	

 
Uden overnatning koster det 4.895,00 DKK 
eksklusive 25 % dansk moms pr. deltager, 
denne pris indeholder alt ovennævnte på nær 
overnatning.

tilMelding:

tilMeldingsforMularen findes På www.
MaritiMePartenariate.coM

deadline for tilMelding 18. januar 2010.

betaling:

Betaling foretages til Spar Nord Bank
Registrerings nr.: 9006. 
Kontonummer: 4572274859
IBAN: DK9090064572274859
BIC: SPNODK22
NB! fakturanr. skal angives ved betaling.

Registrering som deltager sker først, 
når deltagerbetaling er modtaget!

du kan få yderligere inforMation Hos:

Danmark:
 
Anne Sofie Rønne Jensen, 
Frederikshavn Erhvervsråd 
e-mail: firj@frederikshavn.dk 
Tlf. +45 98 45 80 08 
Norge:
 
Helge Grobæk, Maritimt Forum Sörost 
E-mail: helge.grobeak@maritimt-forum.no 
tlf. +47 913 47 955 
Sverige:
 
Camilla Adrians, Svenskt Marintekniskt Forum 
e-mail: camilla.adrians@smtf.se 
Tlf. +46(0)703 55 68 68 eller +46 (0)522 199 32

se Mere På:

www.MaritiMePartenariate.coM

Arrangør

Partnere
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