
INVITATION

STUDIETUR 
TIL KIEL
Onsdag den 14. november 2018

Få indsigt i Tysklands industrielle udvikling
Efterårsarrangementet i Næstved Erhvervs industrinetværk 
er en studietur, der skal gøre os lidt klogere på den industrielle 
udvikling i vores store naboland, Tyskland. 

Vi forbinder Tyskland med at være en stor industrination, der 
fremstiller alt fra biler, fly og skibe til husholdningsapparater, 
maskiner og elektronik. Derfor er det relevant med et indblik i, 
hvordan tysk erhvervsliv ser på fremtidens industriproduktion. 
Studieturen går til Kiel, den største by i delstaten Slesvig-
Holsten. Det er et område med en del større virksomheder inden 
for det maritime område, maskiner og teknisk udstyr, ligesom der 
er mange mindre industrielle underleverandører.

Vi får i Kiel et par oplæg om områdets erhvervsmæssige og 
industrielle udvikling, ligesom programmet byder på to virksom-
hedsbesøg, hvor der præsenteres erfaringer ud fra to for-
skellige fokuspunkter. Det drejer sig om medico-virksomheden 
Stryker Trauma (fokus på digitalisering) og kraftvarmeværket 
Küstenkraftwerk (fokus på produktionsflow). 

Turen gennemføres med fælles transport i bus og ventes at få 
50 deltagere. Der er således også god anledning til networking 
blandt deltagerne. Programmet i Kiel foregår på engelsk og af-
holdes i samarbejde med de tre erhvervsråd i henholdsvis Kiel og 
de to tilstødende amter Plön og Rendsburg-Eckernförde.

DATO
Onsdag den 14. november 2018
Kl. 6.45-21.00

STED
Kiel, Tyskland

AFGANG OG HJEMKOMST
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

PRIS 
500 kr. ekskl. moms

INFO OG TILMELDING
Kontakt Peter Fjerring på 55 88 52 18 eller
pfj@naestvederhverv.dk

TILMELDINGSFRIST
Senest den 6. november 2018



PROGRAM
6.45
Mødetid. Afgang fra: Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

7.00
Mødetid er kl. 6.45, så vi kan afgå kl. 7.00 sharp. Herefter kørsel til Kiel med eventuel op-
samling af deltagere undervejs på dansk side. Færgeoverfart Rødby-Puttgarden kl. 8.45-
9.30.

11.00
Ankomst til Kiel. Virksomhedsbesøg hos medico-virksomheden Stryker Trauma. Den frem-
stiller ortopædisk og kirurgisk udstyr og har 550 ansatte fordelt på fire produktions-
steder i Tyskland og ét i Schweiz. Læs mere på www.stryker.de. Fokus i dette besøg er 
især på virksomhedens erfaringer med digitalisering af dens produktionsprocesser.

13.00
Frokost og networking med vores tyske værter.

14.00
Efter frokosten, der foregår i multimediehuset Mediendom Kiel, byder programmet på et 
par oplæg om henholdsvis erhvervslivet i Kiel og udviklingen i tysk industri. Derudover har 
vi et virksomhedsbesøg hos Kiels helt nye Küstenkraftwerk – et af Tysklands mest mo-
derne kraftvarmeværker med forskellige varmekilder og de nyeste teknologier til oplag-
ning og distribution af energi. Læs mere på www.stadtwerke-kiel.de. Fokus i dette besøg 
er især på virksomhedens optimering og overvågning af dens produktionsflow.

16.30
Hjemrejse fra Kiel. Vi satser på at nå færgeafgangen fra Puttgarden kl. 18.15 og vil være i 
Næstved kl. 20.30. Alternativt tager vi næste færgeafgang kl. 18.45 og er i Næstved kl. 21.00.

21.00
Seneste hjemkomst til Næstved og afslutning på dagen.

Vilkår for deltagelse
Deltagelse i turen retter sig primært mod repræsentanter for industrivirksomheder. 
Der er 50 pladser (bussens kapacitet), som besættes efter først-til-mølle-princippet. 
Tilmelding kan ske til Peter Fjerring i Næstved Erhverv. Der opkræves en deltagerpris på 
500 kr. ekskl. moms, der går til at dække udgifterne til transport. Deltagerprisen op-
kræves efter turens afholdelse, og har du meldt afbud senest den 12. november, skal du 
ikke betale. Vores tyske samarbejdspartnere er vært for en frokost. Der kan for egen 
regning købes morgenmad på færgeoverfarten på udrejsen og aftensmad på færgeover-
farten på hjemrejsen.


