
Bæredygtigt byggeri i Korea 
          Sommerworkshop på Teknologisk Institut
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Korea hungrer efter bæredygtige løsninger til byggeri og drift af 
ejendomme. Og danske kvalitetsløsninger indenfor bæredygtig 
renovering og energieffektivitet i er i høj kurs til sådanne formål. 

At komme til Asien med sine produkter og ydelser, indebærer 
store forberedelser og en del kapital. Det kan forekomme be-
sværligt og uoverskueligt at klatre over de administrative udfor-
dinger og levere den nødvendige dokumentation for overhove-
det at komme i betragtning til opgaverne.

Men det behøver ikke at være hverken svært eller økonomisk 
umuligt at komme derud. Heller ikke for producenter samt små 
og mellemstore virksomheder.

InnoBYGs Innovation Express projekt Sustainable Cities Korea, 
afholder en workshop, hvor vi overfor branchen vil vise, hvor-
dan danske virksomheder i alle størrelser kan blive en del af de 
løsninger, som Korea efterspørger.
Vi glæder os til at se dig!  
Vi starter eftermiddagen med en sandwich.

Ambitionen er at gøre det nemmere og billigere at gennemføre 
renoveringsprojekter i Sydkorea med danske og sydkoreanske 
virksomheder i strategiske partnerskaber omkring bæredygtige 
og energieffektive system-leverancer.

Torsdag den 12. juni 2014 kl 12-16
Indgang 8, lokale 80
Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup

Hvordan kan din virksomhed blive en del af et klynge-samarbejde med fokus på  
opgaver i Korea - og hvordan du få finansieret dine processer så det bliver muligt?

Deltag i InnoBYG workshop, når klyngesamarbejdet bliver introduceret og igangsat!

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på 
Teknologisk Institut - Klik Her
 

Arrangementet er gratis, men vi gør opmærksom på, at der er et 
begrænset antal deltagerpladser.  

Anders Hermund fra Teknologisk Institut 

Nils Robenhagen fra Eksportrådet

Daniel Sang-Hoon Lee fra Arkitektskolen

Jesper Møller Jørgensen fra Peria Capital

Søren Jonassen fra Crowe Horwath

Programmet byder bl.a. på indlæg fra:

PERIA CAPITAL

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

http://www.teknologisk.dk/kurser/baeredygtigt-byggeri-i-korea-workshop/k23143
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