SAVE THE DATE
AARHUS’ BORGMESTER
JACOB BUNDSGAARD
BESØGER SYDAFRIKA

1 – 3 OKTOBER 2018
I forbindelse med sit besøg til Pretoria i Sydafrika, vil Aarhus’
borgmester Jacob Bundsgaard gerne invitere jeres virksomhed til
at deltage i en erhvervsdelegation. Besøget finder sted fra den 1.
til den 3. oktober 2018.

 SEKTORFOKUS  GRØN ENERGI  VAND 
 LANDBRUG  KLIMAVENLIGT BYGGERI 
Venligst angiv jeres interesse for at deltage i erhvervsdelegationen til Jabulane Hadebe/jabhad@um.dk og den danske
ambassade i Pretoria vil kontakte jer med uddybende information.

SEKTOR FOKUS
 GRØN ENERGI  Vedvarende energi, energieffektivisering og energiteknologi
 VAND  Vandrensning, vandforsyning og vandbesparelse
 KLIMAVENLIGT BYGGERI  Grønne byggematerier, energioptimering og bæredygtig arkitektur
 LANDBRUG  Agro-processing, fødevarer og maskineri
Aktiviteter, seminarer og arrangementer under besøget vil fokusere på bæredygtig omstilling og grønne løsninger, herunder
grøn energi, vand, klimavenligt byggeri og landbrug. Bemærk venligst, at det endelige program bliver tilpasset i
overensstemmelse med erhvervsdelegationens overordnede profil, og der vil være særskilte programelementer, der specifikt
er tilpasset jeres virksomheds sektorfokus. For at sikre at jeres virksomhed får størst mulig eksponering for det sydafrikanske
erhvervsliv, vil den danske ambassades handelsafdeling invitere sydafrikanske partnere og relevante stakeholders til
business seminarer og andre netværksaktiviteter. Derudover vil jeres virksomhed få eksklusiv mulighed for at netværke med
Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard og andre relevante embedsmænd.

HANDELSRELATIONER MELLEM DE TO LANDE
Sydafrika er verdens 31. største økonomi og et stadig voksende marked for
danske eksportører. Desuden er Sydafrika det største marked for Danmark i
Afrika - og det er indgangen til andre afrikanske lande syd for Sahara.
Det sydafrikanske marked har mange muligheder for danske virksomheder.
Besøget er først og fremmest en glimrende mulighed for at udvide jeres
virksomheds eksport og kommercielle engagement i Sydafrika. Virksomheder,
der er nye på det sydafrikanske marked, kan evaluere markedspotentialet og
etablere forretningsforbindelser, mens virksomheder med sydafrikansk
erfaring kan pleje eksisterende forretningsforbindelser og forfølge nye
markedsmuligheder. Alle virksomheder kan derudover benytte lejligheden til
netværks-, PR-, CSR- og marketingsmuligheder.



FORELØBIGE
PROGRAMELEMENTER
_________________________________
Mandag den 1. oktober
Velkomstbriefing
Sektorspecifikke site-visits

_________________________________
Tirsdag den 2. oktober
Business seminar: Muligheder og
udfordringer for privatsektor involvering og
PPPs i Sydafrika
Netværksfrokost
B2B møder/ Bilaterale møder

KONTAKTINFORMATIONER
I bedes venligst angive jeres interesse for at deltage i erhvervsdelegationen til
den danske ambassade i Pretoria (via nedenstående kontaktinformationer) og
I vil blive kontaktet med uddybende information om besøget, deltagelsesgebyr
og program. Ligeledes vil en formel invitation med et registreringsskema blive
sendt ud.
Vi håber, at I vil være med til at fremme den bæredygtige omstilling i Sydafrika.
Med Venlig Hilsen
Jabulane Hadebe
jarhad@um.dk / +27 66 435 3024
Senior Trade Officer
Den danske ambassade i Pretoria

Business dinner med Pretorias og Aarhus’
borgmestre

_________________________________
Onsdag den 3. oktober
Sektorspecifikke site visits
B2B møder / Bilaterale møder
Business reception i ambassadørens
residens
ESTIMERET PRIS FOR DELTAGELSE
12.500 DKK pr. virksomhed
ekskl. rejseomkostninger og overnatning.

