
   

 

  

Affärsresa till Danmark 26–27 november för ICT företag  
som inkluderar skräddarsydda b2b möten!  

 
Är du verksam inom ICT sektorn? Söker du affärspartners i Danmark? Följ med oss på 

affärsresa till Köpenhamn i höst! 
 

 
Danmark är en av Europas lättaste marknad att göra affärer med. Det är även en utmärkt 
första marknad för svenska företag både när det gäller den geografiska närheten och de 
starka affärsrelationerna länderna emellan. 
 
Det finns stora affärsmöjligheter i Danmark inom information-kommunikation och 
teknologiområdet (ICT sektorn) där svenska lösningar efterfrågas. Danmark investerar över 
41 billioner danska kronor i bland annat renoveringar och uppbyggandet av nya sjukhus 
vilket ökar den stora efterfrågan av digitala lösningar. 
 
Vi kommer under resan erbjuda en kombination av studiebesök, seminarier och 
skräddarsydda b2b möten. Affärsresan syftar till att öka kunskaper om affärsmöjligheter och 
få en djupare inblick i den danska affärskulturen. B2b mötena består av en serie korta (30 
minuter) förbokade affärsmöten och är ett mycket effektivt sätt att träffa nya potentiella 
affärspartners. 
 
Detta får du som följer med till Köpenhamn, Danmark: 
 

• Marknadskännedom och förbättrad kunskap om danskt affärsklimat och kultur 

• B2B möten 

• Studiebesök 

• Unikt tillfälle att nätverka med andra företagare samt få inspiration och knyta nya 
kontakter 

• Support inför resan och på plats 
 

    
                              



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

Tisdag 26 november 
 
Morgon   Avresa till Danmark 
Lunch   Nätverkslunch hos EEN i Köpenhamn 
Eftermiddag   Inledning, affärsmöjligheter och affärskultur i Danmark (EEN och 

Business Sweden) samt studiebesök 
Kväll   Gemensam middag och mingel 
 
 
Onsdag 27 november 
 
Morgon   Skräddarsydda b2b möten (2–3 möten per företag) 
Lunch   Nätverkslunch hos EEN i Köpenhamn 
Eftermiddag  Avresa till Sverige  
 
Kostnad: Programmet är kostnadsfritt. Resa och uppehälle bekostas och bokas av 
medverkande deltagare. 
 
Transport: EEN ordnar med transport mellan flygplats Kastrup till EEN/Business Swedens 
lokaler i Köpenhamn.  
 
Hotell: EEN gör en gruppbokning på ett centralt hotell i Köpenhamn. Varje deltagare bokar 
själv in sig på hotellet om så önskas.  
 
Nästa steg: skicka in er intresseanmälan, se länk nedan, så tar vi kontakt med er för mer info 
kring resan och upplägget. För frågor kontakta gärna Maria eller Rodrigo. 
 
 

Anmäl dig här! 

Rodrigo Olivares 
EEN/Almi Östergötland 
013-20 07 30 
rodrigo.olivares@almi.se 

Maria Nordström 
EEN/ALMI Mälardalen 
019-17 48 20 
maria.nordstrom@almi.se 
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