
Afsætning i Europa?  
– få info om markeder, politik og økonomi. 
 

Invitation til kick-off på DAIs Europa-netværk 
 

Dato: 24. april 2018 

Sted: Lely Nordic A/S, Røde Banke 114, 7000 Fredericia 

 

Få input til at optimere din virksomheds afsætning, fokus og indsats på de europæiske 

markeder – oplev relevante virksomhedscases og fagligt samspil med kolleger fra an-

dre agroindustrielle virksomheder.  

 

Dansk Agroindustri (DAI) inviterer hermed til et kick-off møde for alle interesserede. Det er 

målet at samle deltagere til et blivende netværk med fokus på de forskellige europæiske mar-

keder. Det polske marked vil være i fokus-land for det faglige oplæg på dagen.  

 

DAI-Europanetværket henvender sig til agroindustrielle virksomheders salgsmedarbejdere og 

-ansvarlige, der arbejder med salg og afsætning på de forskellige europæiske markeder.  

 

Netværksmøderne vil dels tilføre ny vide på udvalgte markeder i form af data på produktion, 

landbrug, demografi, politisk situation mm samt underbygge de synergier og muligheder, som 

virksomhederne kan opleve ved at dele erfaringer med hinanden.  

Netværksmøderne giver deltagerne mulighed for at drøfte og sparre med hinanden om mulige 

løsninger eller veje omkring aktuelle udfordringer.  

 

Netværksmøderne er tænkt således, at det enkelt møde har fokus på et udvalgt marked, som 

så behandles ud fra fakta samt økonomiske og politiske forhold. Det vil ofte være oplagt at 

bruge cases fra virksomhederne samt supplere med et overblik over relevante udstillinger eller 

fremstød. Netværket vil ligeledes også kunne arrangere besøg på udvalgte eksportmarkeder. 

 
Program 

Kl. 09.30 Ankomst og kaffe 

Kl. 09.45 Velkomst v. Claus Hermansen, DAI 

- Intro til netværket  

 

Kl. 10:00 Kort præsentationsrunde blandt deltagerne  

 

Kl. 10.15 Virksomhedspræsentation af Lely v. Jan Brøgger Rasmussen evt. med en 

 kort rundvisning i virksomheden.  

Kl. 10.45 Polen  

 Thomas Rizk, Udenrigsministeriet, gør status på den politiske, økonomiske 

 og kommercielle situation i Polen. 

  

 Virksomhedscase: Bjarne Vest, der er Business Development Director i 

 Goodvalley (tidl. Axzon Group) giver indsigt i virksomhedens forretning i Po

 len, de udfordringer, som de møder, samt strategi for aktiviteterne fremadret-

 tet.  

 Virksomhedscase: Jan Brøgger, Lely fortæller om virksomhedens erfaringer i 

 forhold til salg og eksport til Polen, samt præsenterer organisation, salgska-

 naler og evt. andre aktiviteter.  

   

 Deltagerne inviteres til at drøfte udfordringer og muligheder. 

  

Kl. 12.00 Drøftelse af emner for fremtidige netværksmøder, form og kadence for  

 møderne etc. v. Julie Lykke Jacobsen, DAI 



12.30-13:30 Frokost og networking  

 

 
Netværksmødet er målrettet salgsansvarlige og -medarbejdere i DAI-medlemsvirksomheder.  
 
Tilmelding til mødet sendes til aje@lf.dk – deadline 9. april 2018 
 
For mere information kontakt gerne Julie Lykke Jacobsen 33 39 40 21 eller juj@lf.dk eller  
Michael Stahlschmidt 33 39 42 36 eller mis@lf.dk 
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