
Et udviklingsprojekt finansieret af

Vil du eksportere til Tyskland?
Bliv klogere på det tyske eksportmarked og besøg InterNorga i Hamburg sammen med os

Tilmelding:

Søndag 12.03.2023 kl. 18:00

Plantebaserede fødevarer er en boomende industri og indeholder et stort eksportpotentiale for dansk
erhvervsliv. Et nyt matchmaking forløb i den danske fødevarebranche skal omstille industrien og accelerere

de plantebaserede virksomheders innovation og vækst.

Vi mødes på en udvalgt restaurant i
Hamburg, hvor der afholdes en dansk
netværksaften (deltager pris ca. 550 kr.).

Her skabes der netværk, og du udveksler
erfaringer om salg til det tyske marked med
danske udstillere på InterNorga messen.
 

Food from Denmark har de sidste 20 år arrangeret
eksportfremstød på store internationale messer som
ANUGA, PLMA, SIAL mf. Vi hjælper også med strategisk
eksportrådgivning og afholder netværksmøder. 

Food from Denmark har 170 medlemmer, som alle
fokuserer på at øge deres eksport.  Vi arrangerer
inspirations og netværksture for danske
fødevareproducenter rundt i hele verden.

Om Food From Denmark:

Dig der ønsker viden omkring trends på
plantebaserede fødevarer på det tyske marked,
og er tilknyttet en danske virksomhed.

Hvem kan deltage?

Det er GRATIS at deltage i inspirationsturen, dog
kommer der en udgift til fællesaften på ca. 550 kr. for
mad og drikke. Entre billet til messen er inkluderet.

Tilmelding til: kan@foodfromdenmark.dk 

Er du interesseret i samkørsel til Hamburg? Kontakt
Karsten på kan@foodfromdenmark.dk

Mandag 13.03.2023 kl. 10:00-16:00
10:15 Vi mødes på InterNorga messen ved
den danske fællesstand og drikker en kop
kaffe. Deltagerne går rundt sammen med
Ulrika Bjerno og ser, hvad der er af
plantebaserede produkter i foodservice
regi på det tyske marked.

Ulrika er trendforsker og specialist i grønne
produkter og har erfaring med salg til
foodservice og detail.

12:30 Vi mødes igen ved den danske
fællesstand og tager ud til butikker i
Hamburg, hvor Ulrika guider os rundt. Vi
besøger bl.a. Niemerszein, der er toppen af
alle EDEKA butikker i Hamburg og
fokuserer på ”det grønne”.

16:00 Afslutning og afrejse til Danmark.

PROGRAM


