
CareNet SMV-dag: Internationalisering 

Arrangement den 11. juni 2014 

Så er det endelig tid til CareNets årlige SMV-dag! I år vil temaet være 
’internationalisering’ med fokus på, hvordan danske SMV’er, som udvikler eller 
sælger velfærdsteknologi, kan få succes på det internationale marked. 
 
Mangler I hjælp til at tage skridtet ud på det internationale marked eller 
gode råd til at booste jeres eksport? Så gå ikke glip af denne mulighed! 
 
Der vil blive delt ud af gode råd fra SMV’er, som allerede er gået internationalt 
med stor succes, og der vil blive givet konkrete forslag til, hvordan I som lille 
eller mellemstor virksomhed kan gå fra idé til handling og øge jeres salg ved at 
bevæge jer ud på det internationale marked. 
 



10.00-10.10 Velkommen  v/ Jørgen Løkkegaard, sektionsleder, Teknologisk Institut, Center 
 for Velfærds- og Interaktionsteknologi  
 
10.10-10.40 Regler for eksport til andre EU-lande  
 v/ Karin Kragshave, Indre Markeds Center, Erhvervsstyrelsen 
 Karin vil fortælle om, hvordan Indre Markeds Center ved Erhvervsstyrelsen gratis 
 kan hjælpe din  virksomhed i eksportforberedelsen med at afklare regler og krav til 
 eksporten i EU.  Derudover kan Indre Markeds Center også hjælpe under 
 eksporten, hvis  man som virksomheder møder problemer med myndighederne i 
 andre EU-lande.  
   
10.40-11.00 Kaffepause   
 
11.00-11.30 Kom i gang med eksport eller bliv klar til at tage det næste skridt på 
 eksportmarkederne 
 v/Steen Nymann Andersen, internationaliserings-rådgiver, Eksportrådet og 
 Væksthus Syddanmark 
 Med afsæt i sin brede, internationale erfaring fra ansættelse og samarbejde med 
 en lang række danske eksportvirksomheder, giver Steen gode råd til 
 tilrettelæggelsen af såvel eksportopstart som et videre  succesfuldt eksportforløb. 
 Steen fortæller også om mulighederne for sparring og vejledning omkring eksport 
 og internationalisering i regi af Væksthus Syddanmark og Eksportrådet, herunder 
 Eksportrådets ydelser og tilskudsprogrammer.   
  
 
11.30-11.45 Bliv del af et samlet eksportfremstød 
 v/ Bendt Apollo Rasmussen, seniorkonsulent, Dansk Rehab Gruppe 
 Bendt fortæller, hvordan Dansk Rehab Gruppe som brancheforening for 
 producenter og leverandører af hjælpemidler og serviceydelser inden for 
 hjælpemiddel- og plejeområdet kan hjælpe jer til internationalisering. 
 
11.45-12.45 Frokost 
 
12.45-13.00 Indgå i internationale udviklingsprojekter 
 v/Jørgen Løkkegaard, sektionsleder, Teknologisk Institut, Center  for Velfærds- og 
 Interaktionsteknologi  
 Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi opstarter jævnligt nye forsknings-  og 
 innovationsprojekter med både nationale og internationale partnere. Jørgen 
 fortæller om jeres muligheder for at indgå i projekter, som på sigt kan medvirke til 
 udvikling og eksport af nye produkter. 
 
 
   
 

Program 

Arrangement den 11. juni 2014 



Praktisk information: 
Sted: Forskerparken 10F, 5230 Odense M 
Tid: Kl. 10.00 – 15.00 
Pris: Gratis for CareNet-medlemmer  
Pris for ikke-medlemmer: 2.995 kr. ekskl. moms.  
 
Sidste tilmelding er d. 2. juni .Ved tilmelding eller afbud efter d. 2. juni, 
eller ved udeblivelse på dagen, betales et gebyr på 500 kr. 
 
Tilmeld dig her 
 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. 
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13.00-13.15 Fang de bedste studerende 
 v/ Bjarne Christensen, videnskabelig assistent, Institut for Sprog og 
 Kommunikation, SDU. 
 Bjarne fortæller om jeres muligheder for et samarbejde med  forskergruppen 
 TRILO – Team for Research in Innovation, Leadership and Organization - samt 
 gevinsterne ved at benytte studerende med kompetencer inden for 
 internationalisering i fx et praktik- eller specialeforløb. 
 
13.15-14.00 Kaffepause   
 
14.00-14.30 Medisat A/S – De første skridt ud på det europæiske marked  
 v/Hanne Hansen-Nord, salgschef, Medisat 
 Medisat er den danske virksomhed, som bl.a. står bag telemedicinproduktet 
 patientkufferten til KOL-patienter. Hanne deler ud af sine erfaringer med at gå fra 
 det fynske til det europæiske marked. 
 
14.30-15.00 Hvordan bliver man verdenskendt? 
 v/ Nils Bundgaard, Export Director, Ropox 
 Danske Ropox er en af verdens førende specialister inden for produktion af møbler 
 til personer med funktionsnedsættelse. I dag sælger Ropox sine produkter gennem 
 forhandlere i både Europa, Australien, Asien og Amerika . Nils  deler ud af 
 sine erfaringer med at operere på et internationalt marked, og giver gode råd til, 
 hvordan man som dansk virksomhed når ud til hele  verden. 
 
15.00 Tak for i dag 

http://carenet.nu/arrangementer/?id=166
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