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DAI HAR 85 MEDLEMMER
SAMLET OMSÆTNING 11 MIA KR.
EKSPORT OMSÆTNING 7 MIA KR.
ANTAL ANSATTE I DANMARK: 5.000

DAI 

Netværk i fødevaresektoren

ARBEJDER FOR  
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Kort sigt - Rusland, Kina og Afrika

Lang sigt - Brasilien, Indien, Indonesien, Ukraine, 
USA og Canada

Markedsaktiviteterne vil typisk være BtB-møder og  
seminarer med det formål at åbne døre for medlemmerne 
eller konkret give mulighed for at møde potentielle samar-
bejdspartnere. Ligeledes tilbydes deltagelse på dansk fælles-
stand, hvorved virksomheden kan fremstå stærk sammen 
med kollegaer i værdikæden. Aktiviteterne vil ofte blive 
tilbudt i kombination med hinanden og i visse tilfælde være 
linket til officielle stats- eller regentbesøg.

Derudover supporteres markederne Tyskland, Frankrig,  
Polen og Ukraine med markedsovervågning- og data,  
der kan bidrage til medlemmernes aktiviteter i disse lande.

MARKEDER
Med udgangspunkt i en analyse af landenes nuværende 
produktionsmængder og -prognoser er der foretaget en vur-
dering af politiske og demografiske indikatorer. Dette har ledt 
til udvælgelse af følgende fokusmarkeder.





MISSION
Dansk Agroindustri skaber synlighed og bedre forhold for foreningens medlemmer gennem  

vidensdeling, indflydelse og afsætningsfremme.

VISIONER
• Samle branchen og sikre samfundsmæssig indflydelse, profilering og synlighed

• Fremme gode kollegiale forhold og være medlemmernes netværk i agroindustrien

• Af medlemmerne opleves som det naturlige sted at søge og modtage information omkring 
brancherelaterede emner.

• Sikre foreningens udvikling ved at gennemføre relevante aktiviteter, der fastholder nuværende 
og tiltrækker nye medlemmer

• Skabe værdi for medlemmerne på en konkurrencedygtig måde

• At Agromek fortsat udvikles som en samlet national såvel som international anerkendt udstilling



MÅL

LANGT SIGT

• Styrket adgang og afsætning til de store vækstmarkeder

• Påvirke national og EU-lovgivning

• Adgang til tilstrækkelig arbejdskraft og styrket indsats for yderområder

• Europæisk anderkendelse af fælles certifikat for miljøteknologi

• Bedre rammer for innovation og forskning

• Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

• Vækstskabende finansielle rammer

• Fastholde og styrke medlemskredsen

KORT SIGT

	 Kontinuerlig politisk dialog

	 Gennemføre 3 årlige eksportaktiviteter for DAI

	 Etablere/facilitere 3 DAI netværksgrupper

•  Øge DAI´s afsætning på udvalgte markeder

	 Fastholde og udvikle Agromeks position

	 Etablere FarmerTech messen

	 Smidiggørelse af ordningen forverifikation af   
 miljøteknologi

	 Målretning af lovgivning for erhvervskøretøjer

	 Transport friholdes for afgifter

•  Gennemsigtighed i NaturErhvervstyrelsens   
 teknologiliste

	 SKAT´s styresignal (momsfriholdelse)

	 Dialog med EKF via følgegruppe

	 Udvælge specifikke markeder, hvor DAI/L&F kan  
 lave en fokuseret indsats for branchen

	 Vækstpanel - kommunikation af resultater til   
 politikere og interessenter

		for opnåede resultater
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DANSK AGROINDUSTRI
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4251
F +45 3339 4141

E ape@lf.dk
W www.danskagroindustri.dk


