
INVITATION
Afholdes med medfinansiering fra  

Næstved Udviklingsfond

Få et internationalt perspektiv på din virksomhed 
 

Næstved Erhverv indbyder virksomheder og erhvervsinteresserede 

i Næstved Kommune og hele Region Sjælland til et arrangement, der 

stiller skarpt på mulighederne for eksport og internationalisering.

   

Arrangementet er en del af International Business Days, hvor 

Næstved får besøg af virksomhedsdelegationer fra Tyskland, Norge, 

Sverige, Finland og Estland. De vil dagen før fredagens arrangement 

få en rundvisning og introduktion til Næstveds erhvervsliv.

  

Programmet den 20. april retter sig mod både danske og udenland

ske deltagere og indeholder en bred vifte af ny viden og samarbejds

muligheder. Dagen byder på en kombination af oplæg (bl.a. Poul Erik 

Skammelsen fra TV2 og erhvervslederen Erick Thürmer), workshops 

og et udstillingsområde med stande med information om forskellige  

markeder og business cases i udlandet. Det meste af dagen vil 

foregå på engelsk.

  

Hvis man er interesseret, er der også mulighed for at møde de  

udenlandske virksomheder og samarbejdspartnere individuelt. 

 

Vi glæder os til at se dig til en international inspirationsdag i Næstved.   

TID
Fredag den 20. april 2018
kl. 9.30-15.30

STED
Ny Ridehus
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegade 10, 4700 Næstved

PRIS
Gratis

TILMELDING
Kan ske på hjemmesiden
www.naestvederhverv.dk/events/ibd 

SPØRGSMÅL
Kontakt Peter Fjerring
på 55 88 52 18 eller
pfj@naestvederhverv.dk

Næstved – fredag den 20. april 2018 kl. 9.30-15.30

INTERNATIONAL
BUSINESS DAYS



PROGRAM 
9.30 (Plenumdel på engelsk) 
 

 Welcome
  v/ Carsten Rasmussen, borgmester, og

 Rasmus HolstSørensen, direktør i Næstved Erhverv

 Stable Business in an Unstable World 
 v/ Poul Erik Skammelsen, TV2

 Think Internationally ... if you Want to Survive 
 v/ Erick Thürmer, CEO  Thürmer Tools

  

11.30 Pause

11.45 To workshops, der løber parallelt
  En workshop (på engelsk) for udenlandske deltagere med præsentation af  

erhvervsmulighederne i Danmark 

  En workshop (på dansk) for danske deltagere med råd og tips om eksport  

– med oplæg af bl.a. Danmarks Eksportråd, Eksportkreditfonden og  

Dansk Eksportforening

13.00 Frokost

13.30 International ”markedsplads” 
  Den sidste del af dagen vil være en international ”markedsplads” med mulighed  

for at besøge en række stande, individuelle kontaktmøder med udenlandske  

virksomheder og uformelle oplæg af de deltagende samarbejdspartnere

15.15 Afslutning

�Poul�Erik�Skammelsen Erick�Thürmer


