
INTERNATIONALISERING

Innovationsdag torsdag den 27. september 2012 fra kl 09:45 - 16:00
Sted:  NOVI Bygningen, Niels Jernes vej 14, 9220 Aalborg Øst

Internationalisering er vigtigt for mange virksomheder og de fleste virksomheder ved godt at der 
er gode muligheder i at tænke internationalt. Men hvordan skal man som nordjysk virksomhed 
agere på den internationale scene. Det er udfordringen for mange virksomheder. Innovation X 
sætter derfor fokus på internationalisering d. 27. september. Kom derfor og hør om:
 
• Hvad virksomheder skal være opmærksomme ved eksport til forskellige dele af verden. Både 

vækstmarkeder og nærmarkeder
• Hvordan virksomheder skal forholde sig til IPR på den internationale scene
• Hvilke erfaringer forskellige virksomheder har gjort sig med eksport

Du vælger selv, hvilke dele du ønsker at deltage i - tilmeldning sker via vores hjemmeside: 
www.innovationx.dk 

Husk at tilmelde dig vores store Netværksbuffet fra kl. 12:00 - 12:55.
Der er kun adgang til buffeten, hvis du har tilmeldt dig.

DELTAGELSE ER GRATIS, og tilmeldingen er åben indtil mandag d. 24. september kl. 12:00
Afbud til arrangementet skal ske senest den 26. september til projektleder 

Allan Norré Pedersen på anp@adm.aau.dk

Der opkræves et no-show gebyr på 500 kr. Husk derfor at afhente dit navneskilt i modtagelsen
For yderligere information, kontakt Allan Norré Pedersen på tlf.: 99402689 eller anp@adm.aau.dk

TILMELDNING

International Center for Innovation



International Center for Innovation

PROGRAM

10:00 -10:45 Vækstmarkeder 
(Kina og Sydafrika)

11:00 -11:45 Vækstmarkeder 
(Rusland og 
Mellemøsten)

Patentering af 
forretningsmodeller i 
USA og Europa

Sparring 
vækstmarkeder 
(Kina og Sydafrika)

12:00 -12:55 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

13:00 -13:45 Vækstmarkeder
(Vietnam og 
Indonesien)

ReConnect (Lukket 
arrangement)

Nærmarkeder 
(Sverige og Finland)

IPR og 
Internationalisering

Sparring 
vækstmarkeder 
(Rusland og 
Mellemøsten)

14:00 -14:45 Vil du ud i 
verden?

ReConnect (Lukket 
arrangement)

Innovation Centre
Denmark

Go Global
• DANIDA
• IFU
• EKF

Sparring 
Nærmarkeder
(Finland)

15:00 -15:45 Vil du ud i 
verden?

ReConnect (Lukket 
arrangement)

Gør en god 
forretning i Afrika

CSR - en styrke for 
internationale 
virksomheder

Sparring vækst-
markeder (Vietnam 
og Indonesien)

Læs mere om hver oplæg på de efterfølgnede sider

Der tages forebehold for ændringer i programmet
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VÆKSTMARKEDER - VIETNAM OG INDONESIEN

Fra kl. 13:00 til 13:45

Ved Jeppe Solmer, Eksportrådgiver, Den Danske Ambassade i Vietnam 
og Tim Mac Hansen, Commercial Director, Den Danske Ambassade i 
Indonesien

Præsenteret af Væksthus Nordjylland

Vietnam og Indonesien står netop nu klar til at overtage stafetten i Asien med en årlig vækst på 
over 6 %. Deres økonomiske udvikling har skabt et behov for modernisering af særligt infrastruktur, 
men også produktionsapparater, alternative energikilder og miljøforbedrende løsninger. 

Dette oplæg vil fokusere på, hvordan netop danske virksomheder vil kunne høste frugterne af 
denne udvikling samt disse to landes gunstige investeringsklima og lave lønomkostninger.

VIL DU MED UD I VERDEN?

Fra kl. 14:00 til 14:45 og fra 15:00 til 15:45

Ved Jens Brinksten, CEO, Refugees United

Præsenteret af BrainsBusiness ICTNORCOM

- eller er du allerede derude og vil gerne blive bedre rustet hertil… 

Så er det her lige noget for dig! 

BrainsBusiness ICTNORCOM har inviteret Jens Brinksten som oplægsholder. Jens er en yderst 
erfaren herre med en meget global orientering og mere end 20 års ledererfaring. Jens har startet 
internationale aktiviteter op for blandt andre KPMG og SimCorp.
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RECONNECT

ReCONNECT er et arrangement for alle tidligere springboard deltagere i CONNECT Denmark.

Fra kl 13:00 til 15:45

Ved Lasse Jensen, Regionschef, CONNECT Denmark

Præsenteret af CONNECT Denmark Nordjylland

VÆKSTMARKEDER - KINA OG SYDAFRIKA

Fra kl. 10:00 til 10:45

Ved Jesper Bech Andersen, Team Leader, Generalkonsulat Shanghai og  
Søren Asp Mikkelsen, Projektleder, GLOBALmidt
Præsenteret af Væksthus Nordjylland

Den kinesiske byggesektor er i rivende udvikling og der er gode muligheder for danske 
virksomheder i at eksportere både materialer og know-how til det kinesiske marked. Jesper Bech 
Andersen er handelschef på det danske konsulat i Shanghai og har en stor viden om det kinesiske 
marked herunder beskyttelse af immaterielle rettigheder i Kina.

Sydafrika er Afrikas største og mest diversificerede økonomi, og en god indgang til mange andre 
afrikanske markeder. Sydafrika er desuden ”S’et” i BRIKS – klubben af store vækstøkonomier. 
Danske virksomheder gør det allerede godt i Sydafrika indenfor flere sektorer, herunder medico 
og farmaceutiske produkter og leverancer af maskiner og maskindele til Sydafrikas industri. 
Men der er endnu større muligheder indenfor energiområdet – særligt vind og solenergi, samt 
energieffektivisering - ligesom landets infrastruktur markant udvides de næste år. 
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VÆKSTMARKEDER - RUSLAND OG MELLEMØSTEN

Fra kl. 11:00 til 11:45

Ved Marina Piotrovskaya, Teamleder maskinsektor, Det danske 
generalkonsulat i Skt. Petersborg og Thomas Kammer Pedersen, 
Handelsrådgiver, Generalkonsulatet Dubai

Præsenteret af Væksthus Nordjylland

NÆRMARKEDER - SVERIGE OG FINLAND

Fra kl. 13:00 til 13:45

Ved Mette Ehlers Mikkelsen, Chef for handelsafdelingen,  Danmarks 
Amassade i Sverige og Tero Terje Kajander, Commercial advisor, 
Embassy of Denmark Helsinki

Præsenteret af Væksthus Nordjylland

Rusland oplever en stor udvikling indenfor bl.a. miljø og energisektoren med gode muligheder 
for danske virksomheder. En ny føderal lov om energibesparelse åbner op for mange nye muligheder 
for danske virksomheder. Mange russiske virksomheder er pga. denne lov ved at modernisere deres 
virksomheder hvilket også er en god mulighed for danske virksomheder.

Mellemøsten: Danske interesser er stærkt repræsenteret i Mellemøsten. Især i de Forenede Arabiske Emirater 
(FAE), hvor Danmark er repræsenteret i Dubai. Thomas Kammer Pedersen er handelsrådgiver på den danske 
ambassade i Dubai og vil fokusere på fødevaresektoren i Dubai og hvilke muligheder danske virksomheder 
har i Dubai og Mellemøsten generelt.

Sverige: Mette Ehlers Mikkelsen chef for handelsafdelingen på den danske ambassade i Sverige 
vil fortælle om de muligheder danske virksomheder har på det svenske marked og hvad
virksomhederne skal være særligt opmærksomme på.

Finland: In our presentation we aim to introduce the Finnish ICT sector, keeping in mind the 
potential of the market for Danish companies. We will raise awareness of the growth potential of 
eBusiness, the less competed market compared to other Nordic markets, and the opportunities for 
co-operation with Finnish start-ups. - Please note that the presentation will be in English.
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INNOVATION CENTRE DENMARK

Fra kl. 14:00 til 14:45

Ved Birgit La Cour Madsen, Fuldmægtig, Innovation Centre 
Danmark - Eksportrådet og Tine Hylleberg, Teamleder, Innovation 
Centre Denmark, Eksportrådet

Præsenteret  af Innovation X

GØR EN GOD FORRETNING I AFRIKA

Fra kl.15:00 til 15:45

Ved Jacob Ravn, Head of Secretariat, Access2Innovation

Præsenteret af SEA

Adgang til udenlandske vidensmiljøer, kapital, teknologi og netværk kan være af afgørende 
betydning for at de gode ideer fødes og allerede eksisterende teknologier finder nye anvendelses-
muligheder. Især for SMV’er kan det at opnå adgang til den nyeste internationale viden eller den 
rette udviklingspartner være en besværlig og kostbar eksercits – her er Innovation Centre Denmark 
klar til at agere den forlængede arm i de internationale ”hot spots” hvor vi er til stede. 

Netværket access2innovation støtter og etablerer samarbej der mellem humanitære organisationer, 
forskere og små og mellemstore virksomheder, der er interesserede i at sælge løsninger på de afrikanske 
vækstmarkeder.

Den økonomiske vækst i Østafrika er blandt de mest eksplo sive i verden for øjeblikket; men det 
afrikanske marked er svært at komme ind på – især for små og mellemstore danske virksomheder.
Samtidig er der et stort behov for innovative løsninger, som danske forskere og virksomheder 
er kendt for at kunne levere. Især indenfor områderne vand og sanitet, fødevarer og vedva rende 
energi.
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PANTERING AF FORRETNINGSMODELLER I USA OG EUROPA

Fra kl. 11:00 til 11:45

Ved Henrik Pedersen. Partner, PATRADE A/S

Præsenteret af Innovation X

IPR OG INTERNATIONALISERING

Fra kl. 13:00 til 13:45

Ved Birgitte Krejsager, Ph.d, Juridisk Institut AAU

Præsenteret af BrainsBusiness ICTNORCOM

De fleste organisationer undlader at patentere forretningsmodeller. Dermed mister mange 
virksomheder mulighed for at forsvare deres rettigheder, fordi alle frit kan kopiere. Man bør i 
forbindelse med udvikling af forretningsmetoder vurdere, om omkostninger til indlevering af 
patentansøgninger opvejes af at kunne udnytte ”patent pending” i en periode. Patent ansøgning 
kan danne grundlag for mulig licens indtægt.

Hvordan beskytter du dine varemærker, design, patenter, brugsmodeller mv., når din virksomhed 
bliver international?  Kom og hør om beskyttelsen af IP-rettigheder i EU og uden for EU. Hvordan 
er din retsstilling, hvis dine rettigheder bliver krænket uden for Danmarks grænser? Hør om 
international retshåndhævelse af rettigheder, og hvilke retssager du kan anlægge ved en dansk 
domstol.
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GO GLOBAL

Fra kl. 14:00 til 14:45

Ved Niels Egerup, Chefkonsulent, DANIDA og 
Peter Schwalbe, Department Director IFU og 
Ivan Nielsen, Chefkonsulent, EKF

Præsenteret af Væksthus Nordjylland

CSR - EN STYRKE FOR INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER

Fra kl.15:00 til 15:45

Ved Birte Roest, Projektleder, Væksthus Nordjylland og Carole Welton 
Kaagaard, Rådgiver, Investeringsfonden

Præsenteret af Væksthus Nordjylland

GoGlobal er et samarbejde mellem Danida, Eksportrådet, IFU og EKF og kan hjælpe hvis du skal 
starte virksomhed i udlandet, begynde at eksportere, savner finansiering eller søgere partnere i 
udlandet. Niels Egerup, chefkonsulent ved Danida. Peter Schwalbe, Department Director IFU og 
Ivan Nielsen, Chefkonsulent EKF vil præsentere de forskellige muligheder for hjælp og støtte. For 
mere information om GoGlobal se goglobal.dk

CSR (coperate social resposebility) er blevet en væsentlig faktor for internationale virksomheders 
muligheder for succes.

Hvordan kan CSR være med til at skabe succes?
Der vil være oplæg fra Investeringsfonden for udviklingslandene ved Corporate Social Responsi-
bility Adviser Carole Welton Kaagaard og en virksomhed der har samarbejdet med IFU.


