
UGE 48: EKSPORTFOKUS, KINA, RUSLAND & NORGE ! 

 

 

 

 

 

I uge 48 sætter Frederikshavn Erhvervsråd over to dage fokus på eksportmarkederne: Kina, Rusland og 

Norge!  Deltag i de gratis arrangementer og hør spændende indlægsholdere fortælle om disse 

eksportmarkeders potentiale, og hvilke faldgruber man som virksomhed skal være specielt opmærksom på!  

************************************************************************************** 

Arrangement 1: Eksportfokus Kina & Rusland! 

Det første arrangement vil omhandle to af de mere eksotiske markeder, som mange virksomheder måske 
per automatik fravælger, da der er enormt store geografiske og ikke mindst mentale afstande mellem 
Danmark og Kina/Rusland. 

Kom og hør spændende indlæg fra bl.a. Udenrigsministeriets danske handelsattaché i Moskva, Peter 
Mygind, som vil give sit bud på, hvad der findes af reelle samt mere imaginære barrierer, når danske 
virksomheder overvejer at påbegynde eksport til Rusland.  

Derudover har vi indlæg fra Casper Jakobsen, som har beskæftiget sig med Kina i mange år, og som har et 
indgående kendskab til sproget og kulturen. Endelig har vi et indlæg fra virksomheden Lubricators, som vil 
fortælle om deres konkrete erfaringer med det kinesiske marked. 

Tid: Mandag den 23. november kl. 16-18 
Sted: Frederikshavn, Kattegat Siloen, 3.sal, lokale M5. 
Tilmelding til: tilmeld(at)frederikshavn.dk (skriv ”tilmelding Kina/Rusland arrangement” i emnefeltet og 
angiv venligst antal tilmeldinger - eller tilmeld dig på telefon 98 45 80 00. 
Tilmelding senest: torsdag den 19. november 

*************************************************************************************** 

 

 

Arrangement 2: Eksportfokus Norge 

Vores andet arrangement vil have fokus på Norge, som stadig er et særdeles interessant eksportmarked for 

mange virksomheder.  

Mogens Tofte Koch fra konsulentvirksomheden Tofko har mange års erfaring med det norske marked, og 

han vil give sit bud på, hvilket potentiale der ligger i det norske marked, samt hvad der er tendensen lige 
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nu. Derudover har vi et spændende indlæg fra Kit Vesterskov fra virksomheden JKM Aps Dansk 

Håndværkerservice, som ligeledes har beskæftiget sig med det norske marked i mange år, og som vil give 

nogle konkrete eksempler på, hvad der er specielt for Norge som muligt marked. 

Tid: Torsdag den 26. november kl. 16-18 
Sted: Frederikshavn, Kattegat Siloen, stuen, lokale K1. 
Tilmelding til: tilmeld(at)frederikshavn.dk (skriv ”tilmelding Norge arrangement” i emnefeltet og angiv 
venligst antal tilmeldinger - eller tilmeld dig på telefon 98 45 80 00. 
Tilmelding senest: mandag den 23. november 
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