
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kl 9:00  
Færgefart fra Gedser til Rostock med præsentation af 
erhvervsmulighederne i Mecklenburg-Vorpommern 
 

Kl. 11:00  
Ankomst til Gedser og videre med bus til HanseMesse 
i Rostock-Schmarl 
 

Kl.11:30 
Velkomst 
 

Kl. 11:40  
Samhandel mellem Danmark og Mecklenburg-
Vorpommern – status og perspektiver 
 

Kl. 12:00 
Perspektivskift – forretningskultur i Danmark og 
Tyskland 
 

Kl. 12:30  
Paneldebat: Danmark og Mecklenburg-Vorpommern 
i fokus – potentiale tilat styrke samarbejdet 
 

Kl. 13:15  
Frokostbuffet 

 

Kl. 14:15 
Workshop: uddannelse og lærlinge  
 

Kl. 15:00  
Brancheoplæg: 
I. Byggeri   
II. Fødevarer 
III. Tourisme  
 

Kl. 16:00  
Kaffepause 
 

Kl. 16:15  
Matchmaking – B2B-samtaler mellem danske og 
tyske virksomheder 
Firmaprofiler og tilmelding finder du her: 
www.b2match.eu/mv-dk2015 
 

Kl. 19:15 
Afgang med bus til færgeterminalen i Rostock 
 

Kl. 20:00  
Færgeafgang fra Rostock til Gedser 
(ank. kl. 22:00) 

 

Et detaljeret program finder du fra den 22. januar på www.rostock.ihk24.de, dokument-nr. 88159. 
 

 
 
 

Arrangører: :    │Partnere: 
 

       
 

        

Dansk-tysk erhvervsdag  
i Mecklenburg-Vorpommern 2015 

 
Muligheder for virksomheder fra Danmark og Tyskland  

Torsdag den 19. februar 2015, HanseMesse Rostock-Schmarl 

Program 

Arrangører & partnere 

http://www.b2match.eu/mv-dk2015
http://www.rostock.ihk24.de/


 
 
 
Danmark har i flere år været Mecklenburg-Vorpommerns (MV) vigtigste samhandelspartner. I de tre første kvartal af 
2014 var Danmark det andet vigtigste eksportmarked for produkter fremstillet i MV og den fjerdestørste eksportør 
til MV. Der er stadig uudnyttet potentiale inden for en lang række brancher for både danske og tyske virksomheder. 
Ideen bag dansk-tysk erhvervsdag i Mecklenburg-Vorpommern 2015 er at bringe virksomheder fra begge lande 
tættere sammen, lære af hinanden samt skabe et grundlag for at styrke det grænseoverskridende samarbejde 
gennem bilaterale samtaler. De specifikke brancheoplæg vedrører industrier, som allerede i dag har et særligt 
potentiale for bilateralt samarbejde. Erhvervsdagen skal også identificere yderligere brancher og temaer, der i nær 
fremtid kan behandles ved flere fælles arrangementer.  
 
 
 
 
 
 
 

Du kan tilmelde dig frem til den 12. februar 2015 hos  
IHK zu Rostock, Ernst-Barlach-Straße 1-3, D-18055 Rostock, på e-mail: international@rostock.ihk.de 

 
Dato: 19. februar 2015, kl. 11:00 – 19:00 
Sted: HanseMesse Rostock, Zur Hansemesse 1-2, D-18106 Rostock 

Det er gratis at deltage. Du kan uden beregning afmelde dig frem til den 12. februar. Ved no-show uden afmelding 
eller uden at give besked om, at en anden overtager din plads, faktureres der et no-show-gebyr på 40,- euro.  

Jeg deltager i følgende (sæt venligst kryds):  

 Færgefart Rostock-Gedser og  tilbage  Bustransfer fra færgen til HanseMesse og  tilbage  

 Konference til kl. 13:15     Workshop: uddannelse og lærlinge 

Brancheoplæg:       Byggeri   Fødevarer   Turisme 

 Bilaterale B2B-samtaler/Matchmaking (NB! Tilmelding på www.b2match.eu/mv-dk2015) 

 

Navn: …………………………………………………………………………………………………………………………………................…….....…………….. 

Sprogkendskaber (sæt venligst kryds):     dansk     engelsk     tysk 

 

Kontaktinformationer 

Virksomhed: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….... 

Adresse: ………………………………………………………………………………….  Postnummer/by: …………………………………………..……….. 

Telefon: ………………………………………………....  E-mail:…………………………..………………………………………………………………………… 

…………………….…  ………………………………………………………………………………………………………………….…………..…. 
Dato    Underskrift 
 

Tilmelding │Dansk-tysk erhvervsdag 
19. februar 2015, HanseMesse Rostock-Schmarl 

mailto:international@rostock.ihk.de
http://www.b2match.eu/mv-dk2015

