
klar Til TakE-OFF?
Vækst skabes globalt - og verden venter. Få succes på det globale marked via 
salg, sourcing eller samarbejde. Kom til GO GLOBAL DAY og få viden, veje og 
værktøj til succes med internationalisering.

• Overblik over de nyeste trends og globale tendenser
• Inspiration til at sælge - globalt salg sådan!
• Fif til at trænge gennem lydmuren uden kæmpebudget
• Hvad er globalt mindset? Hør om de nyeste trends
• Indsigt i mulighederne for finansiering til rejsen
• Få en guidet tour til de nye vækstmarkeder – hvem,  hvad, hvor rykker det?
• Styr på patenter og paragraffer før andre tager styringen
• Mød eksportrådgivere, specialister og business-eksperter fra hele verden  

– og få de bedste råd, de gode kontakter og lær af andres dyrtkøbte erfaringer.

Kort sagt. Sammensæt en dag, hvor du kan vælge din egen vej til verden – krydret 
med masser af netværk og kontakter. Vi slutter dagen med et energi-boost fra 
en, der har vist vejen til succes, nemlig guld-roeren Arne Nielsson. 

Pak kufferten med viden, værktøj og veje til vækst via verden. 
Se program på næste side. Læs mere på www.goglobalday.dk

DESTINATION // 
VÆKST I 
FREMTIDEN

TIME //
18. NOVEMBER
9.00 - 16.30

TERMINAL //
COMWELL
KOLDING

GO GLObAL DAy ER MED TIL AT SæTTE fOkuS på, AT  
REGION SyDDANMARk, SOM DEN føRSTE DANSkE REGION 
NOGENSINDE ER bLEvET uDNævNT TIL EuROpæISk 
IvæRkSæTTERREGION I 2013. 

på DAGEN uDDELES EN pRIS på 100.000 kR. TIL EN 
SuccESfuLD vækSTvIRkSOMhED.

SE DE NOMINEREDE hER >
bAGAGE //
PLADS TIL
VÆKST-
AMBITIONER

SEAT //
GO AS YOU
PLEASE

pRIS // 495 KR 
790 KR V/ 2 PERS.
1085 KR V/ 3 PERS. 

100

18. NOVEMBER 2013

Viljen til sejr 
Arne Nielsson

global branding 
Kresten Schultz Jørgensen

få succes på det 
globale marked

Philipp J.H. Schröder

trends og kultur
Henrik G. Hovgaard

TILMELD > 

go to market
Henrik Mortensen

http://goglobalday.dk/de-nominerede-virksomheder-til-prisen/
http://www.startvaekst.dk/link/67669/link
http://goglobalday.dk/


Velkomst // 

GloBAl mIND-Z
Få input til at booste dit globale mindset.  
Tænk globalt sådan! 

Klaus Schröder Pagh, CEO, Living Institute

Go to mARket
Bliv klar til at angribe nye markeder.  
Få styr påpakkelisten! 

Henrik Mortensen, Direktør, Pragmatic

mARkeDsPlADs & NetVÆRk // JoRDeN RUNDt PÅ 60 mINUtteR

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

tUReN GÅR tIl eURoPA // sPot PÅ NoRGe
 Vi giver indblik i de nordiske markeder og sætter spot på 
internationalisering i Norge.

Mette Ehlers Mikkelsen, Handelschef, UM/Eksportrådet 

Henrik Petersen, Handelschef, UM/Eksportrådet

GO  GlOBal DaY PRoGRAm

check-oUt // kAPtAJN PeteR oRRy lANDeR oG sIGeR tAk foR I DAG…

PRIsUDDelING (eeR2013) // hVem VINDeR 100.000 kR. // 

16.30

GO GLOBAL DAY 
den 18. november kickstarter den 
globale vækst og iværksætter uge.

Så sæt X og kom helt frem i fly-
sædet, hvor du bliver udfordret på 
dine internationale ambitioner og 
vækstmuligheder.  

Se hele programmet og læs mere om 
modulerne på www.goglobalday.dk

check IN  8.30

kIckstARt // fÅ sUcces PÅ Det GloBAle mARkeD sÅDAN! // Hvad kendetegner de succesfulde eksportvirksomheder? Hvilke udfordringer har de 
mestret? Og hvilke strategiske valg har de truffet? Få indsigt i de succesfuldes eksport DNA og kom endnu bedre fra start eller videre frem. 
Professor Philipp J.H. Schröder, fra Århus Universitet.

9.15

VÆlG sPoR // hVoR skAl DIN ReJse GÅ heN? DU kAN fRIt mIxe & mAtche De oPlÆG, som DU VIl høRe

foRRetNINGsmoDel 
Bliv klædt på med strategi og business- 
modeller, der virker på det globale marked.

Kirsten Frandsen, Erhvervs Ph.D. 
Syddansk Universitet

GloBAl sAle
Hvordan skaber man salg på nye markeder? 
Få de bedste tips, tricks og tanker fra en, der har
prøvet det hele og lidt til.

Thomas Weldingh, CEO, 3DISC Europe

tUReN GÅR tIl NoRDAmeRIkA // sPot PÅ UsA
Vi har fokus på de nordamerikanske markeder og sætter spot 
på internationalisering i USA.

Morten Siem Lynge, Handelschef, UM/Eksportrådet  

Repræsentanter fra Staten Virginia

tReNDs & kUltUR 
Kend fremtiden for at træffe bedre beslutnin-
ger i dag. Få overblik over globale trends.

Henrik G. Hovgaard, Fremtidsforsker, 
Future Navigator 

PAteNteR & PARAGRAffeR 
Kom og hør om faldgruber og advarselslamper. 
Der er spot på jura, patent og kontrakter.

Poul Viggo Bartels Petersen, Partner, 
Kromann Reumert

tUReN GÅR tIl eURoPA // sPot PÅ tysklAND
Vi giver indblik i det øvrige Europa og sætter spot på 
internationalisering i Tyskland.

Søren Robenhagen, Handelschef, UM/Eksportrådet

Reiner Perau, Direktør, Dansk-Tysk Handelskammer

GloBAl BRANDING 
Træng gennem den globale lydmur
uden at have en milliard til markedsføring.

Kresten Schultz Jørgensen, CEO, Lead Agency

fINANsIeRINGs fIf 
Få overblikket over fonde og støtte mulighe-
derne til at begå sig på det globale marked.

Michael Hemmingsen, Chief Underwriter, 
Eksport Kredit Fonden

tUReN GÅR tIl AsIeN // sPot PÅ kINA
Vi har fokus på de asiatiske markeder og sætter spot på 
internationalisering i Kina.

Jeppe Solmer, Handelschef, UM/Eksportrådet 

Ulrik Dahl, Direktør, Eksportforeningen 

Go AheAD // VIlJeN tIl seJR // Det kræver rå viljestyrke at ville vækste på det globale marked. Kanoroer og OL guldvinder Arne Nielsson slutter dagen 
af med at give os et energiboost. Få værktøjer til at vinde og få succes. Arne Nielsson, FOQUS Management

15.30

Dagens kaptajn er Peter Orry, CEO og ansvarshavende chefredaktør på Jydske Vestkysten. 
Region Syddanmark som Europæisk Iværksætter Region v/ Lasse Krull Regionsrådsmedlem og formand for styregruppen for Europæisk Iværksætterregion 2013.

http://www.goglobalday.dk



