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Hej alle sammen  
 

Teknologisk Institut og InnoBYG har i samarbejde med Udenrigsministeriet og 
eksportrådet etableret en række eksportnetværk i udlandet om bæredygtige og 

industrialiserede byer og bygninger. Vi kalder dem FISHclusters.dk. FISH står for 

Future Industrialised Sustainable Houses. Fokus er fremtidens bæredygtige byer 
og bygninger.  

   
FISHclusters.dk fokuserer på, i samarbejde med lokale virksomheder, at 

gennemføre bæredygtige projekter i Kina, Tyskland og Skandinavien omkring 
planlægning, projektering og levering af systemløsninger til projekterne. Formålet 

med FISH er imidlertid også at bruge disse projekter til at stille skarpt på 
udvikling af 2. og 3. generations systemløsninger. Det vil ske i F&U klynger 

dannet i FISH China, FISH Germany og FISH Norway.   
 

I inviteres hermed til workshop 8. november kl. 10.00 – 13.00 om vores 
eksportnetværk til Tyskland kaldet FISH Germany http://germany.fishclusters.dk. 

Vi har sat fokus på en ny form for eksport til Tyskland, hvor vi samler 
virksomheder i klynger omkring boliger, kontorer og supermarkeder. Vi 

gennemfører bl.a. en stor international konference i begyndelsen af 2013 i 

Hamborg og arbejder på en række FISH Germany byggeprojekter, der fungerer 
som showcases for fremtidens FISH Germany projekter i samarbejde mellem 

danske og tyske virksomheder. 
 

Vi ser frem til en spændende formiddag, hvor I har mulighed for at høre om vores 
eksportnetværk og få mulighed for at deltage i klynge-samarbejdet.     
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WORKSHOP PROGRAM FOR FISH GERMANY   
  
 

    
  

10.00   Introduktion til FISH Germany og partnere   
 Anders Thomsen, Centerchef på Teknologisk Institut 

 
 
10.30   Det tyske marked for bæredygtigt og energieffektivt byggeri og eksempler på 

klynger.   
 Claus Hermansen, Generalkonsulatet i Hamborg  
             Christian Bäres, Konsulent Innovationscenteret i Munchen  
   
  
11.15    Hovedaktiviteter i FISH Germany 2012/2013.  
                 1. Forstudie om FISH Germany i Tyskland 
                 2. Konference i marts 2013  
                 3. FISH Germany projekter  

    4. Matchmaking workshop i Danmark september 2013 med tyske virksomheder 
        og organisationer og FISH Germany klyngen.   

   Claus Hermansen, Generalkonsulatet i Hamborg  
              Anders Thomsen, Teknologisk Institut 
  
11.45 Deltagernes forventninger til FISH Germany og next step   

Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut 
  
 

12.30   Frokost og networking  
 
 


