
 

 

 

 
INVITATION 

Få del i det store eksportpotentiale i Sydtyskland og skab nye kontakter til din 

forretning! 

For fjerde år i træk inviterer Dansk-Tysk Handelskammer danske virksomheder til Sydtyskland. I år besøger vi den 
innovative delstat Bayern og det teknologiske og kommercielle hotspot München.  

Tyske virksomheder giver os et eksklusivt indblik i deres teknologi og produktion og fortæller om deres samarbejde 
med partnere og underleverandører.  

Du bliver opdateret på tysk økonomi, får indsigt i danske virksomheders strategier for det tyske marked, 
erfaringsudveksler med andre danske eksportører og får desuden unik mulighed for skabe et aktivt dansk-tysk 
netværk. 

Husk at medbringe Lederhosen eller Dirndl til det traditionelle besøg på Oktoberfesten.  

Venlig hilsen 

 

Adm. direktør 

 

 
PROGRAM 

 

 ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER 
 

 20:00 Velkomst og networking 

 

 

 TORSDAG DEN 1. OKTOBER 
 

 Formiddag Virksomhedsbesøg hos APWORKS 
 

www.apworks.de 

APWORKS, en del af AIRBUS Group, udvikler innovative og komplekse 3D printløsninger – 
også i metal – til optimering af produktionsprocesser. Kunderne er bl.a. maskin, bil- og 
flyindustrien, medicobranchen og virksomheder med fokus på robotteknologi. Vi oplever 
produktionen og direktør Joachim Zettler giver os et eksklusivt indblik i status & 
fremtidsperspektiver for 3D teknologien. 

 
 Eftermiddag Fagkonference om Tyskland 

 

  � Dansk eksport til Tyskland – forventninger til 2016 
Reiner Perau, adm. direktør, Dansk-Tysk Handelskammer 

 

  � Bayern – sats på Tysklands mest innovative region 
Helle Meinertz, Executive Director, Innovation Centre Denmark München 

 

  � Company Case – erfaringer med det sydtyske marked: opstart, benarbejde og strategi 
Høyer Motors 

 

  � Company Case – udnyt forskellene i dansk-tysk forretningskultur 
[TBC Werner Frosch, General Manager, Henning Larsen Arkitekter, Tyskland] 

 

  � Faldgruber i forretninger med Tyskland 
Stefan Reinel, Partner, Njord Law Firm 

 



  � Et hårdt tysk marked – den tyske forbruger og krav til fremtidens logistik 
Morten Villberg, Managing Director, DHL Parcel UK & Nordics 

 

 

 Aften Oktoberfest i Dirndl/Lederhose & networking 
 

  Ochsenbraterei-teltet på Wiesn, en tre-retters menu og en Maß øl.   

 

 

 FREDAG DEN 2. OKTOBER 
 

 Formiddag Produktionsbesøg og oplæg: Erdinger Weiβbräu 
 

www.erdinger.de 

Erdinger Weißbräu er et af Tysklands største privatejede bryggerier og international market 
leader inden for Weiβbier. Eksportdirektør Waltraud Kaiser holder oplæg om, hvordan 
Erdinger positionerer sig i en global verden, og giver os sin vurdering af fremtiden for det 
internationale ølmarked. Desuden rundvisning og smagning. 

 
 Eftermiddag Produktionsbesøg og oplæg: Jungheinrich 

 

www.jungheinrich.de 

Jungheinrich er en af verdens førende virksomheder inden for truck-, lager- og 
materialeflowteknik. Vi ser den den top moderne produktion og direktør for logistik Richard 
Brandstetter holder oplæg  om innovation og grønne løsninger inden for moderne intralogistik 
og lagerteknologi. Q&A om krav til udenlandske underleverandører. 

 
 15:00 Afslutning og transfer til München Lufthavn  

 Der tages forbehold for ændringer i programmet.  

 
PRAKTISK 

 

 MÅLGRUPPE 
 

Virksomhedsledere, beslutningstagere, salgs- og eksportansvarlige samt organisationer, som ønsker at udvide deres 
forretning, netværk og viden om det tyske marked. 

Forventet deltagerantal: 60 personer. 
 PRIS  

2.950 kr. ekskl. moms for medlemmer* og 3.950 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer.  

*af Dansk-Tysk Handelskammer, Business Kolding, Eksportforeningen, Innovationsnetværket Smart 
Energy/CLEAN og Haderslev Erhvervsråd. 

NB: Udgifter til hotel, fly og transport fra lufthavnen til hotellet er ikke inkluderet i deltagergebyret. 
 HOTEL 

 

 Vi har forhåndsreserveret værelser på Holiday Inn Munich - City Centre. Pris pr. nat i enkeltværelse (standard værelse) 
inkl. morgenmad 179 € (~ 1340 kr.). 

 

 FLY 
 

 Vi anbefaler ankomst onsdag den 30. september med fx SAS kl. 14:35 fra København eller kl. 18.20 fra Århus.   

Programmet er tilrettelagt med henblik på afrejse fra kl. 17:00 fra München (fx SAS kl. 17:00). 

 

 TILMELDINGSFRIST 
 

 Din tilmelding skal være os i hænde d. 17. august 2015. Max. to deltagere fra samme virksomhed/organisation. 

Tilmelding sker via vores hjemmeside: www.handelskammer.dk/nextstopmunich  

For yderligere information kontakt gerne Mette-Kathrine Kundby-Nielsen på mk@handelskammer.dk. 

 

 Arrangør  Sponsor  
 

 
 

 

 

 


