
Danske varer og tjenesteydelser har et godt ry i Polen, så mulighederne 
er store for dansk erhvervsliv i et marked med høj vækst og 38,5 mio. 
forbrugere. Endvidere indgik de to lande i 2015 en samarbejdsaftale, der 
gør det særligt attraktivt for danske virksomheder at eksportere til Polen. 

Ca. 82,5 mia. EUR fra EU’s strukturfonde overføres frem mod 2020 
til en række fokusområder i Polen og projekterne udgør vigtige 
markedsmuligheder for danske virksomheder, bl.a. inden for infrastruk-
tur, energi og miljø samt føde- og forbrugsvarer.

Polen kan også være interessant i relation til outsourcing og som base 
for handel med Ukraine. Sammen udgør de to markeder en region med 
mere end 80 mio. forbrugere og med flere lighedspunkter, bl.a. en lignende 
arbejdsmentalitet.

Ukraine og EU har underskrevet en frihandelsaftale DCFTA, der med 
virkning fra 1. januar 2016 vil gøre det lettere for EU-lande at eksportere 
til Ukraine, i og med at man harmoniserer reglerne for samhandel, redu-
cerer og fjerner tolden over en bred kam. Ukraine vil over en 10 årig periode 
tilpasse sig en stor del af EU’s gældende handelsvilkår.

FOKUS PÅ  
POLEN & UKRAINE

EXPORT STEPS KONFERENCE

Nærmarked og region med vækstpotentiale for danske virksomheder 

PÅ DAGEN
KAN DU...

  få viden, gode råd og inspiration til nye eksportmarkeder
  booke mini-konsultationer med eksportrådgivere
  netværke med andre virksomheder med eksportplaner

Kom derfor og hør nærmere om, hvordan du og din virksomhed kan få  
andel i væksten og forretningsmulighederne i Polen og Ukraine, når 
Vækst hus Syddanmark og Eksportrådet i samarbejde med Udvikling  
Assens inviterer til Export Steps konference. 

TID OG STED
Tirsdag 10. maj 2016 kl. 12.30-17.00
Scankab Cables A/S
Malervænget 3
5560 Aarup

TILMELDING
Tilmeld dig på www.vhsyd.dk senest den 4. maj 2016. Ved tilmelding 
booker du også ønskede mini-konsultationer med Eksportrådet og EKF.

KONTAKT FOR YDERLIGERE INFORMATION
Steen Nymann Andersen, Væksthus Syddanmark/Eksportrådet på  
sna@vhsyd.dk eller 41 86 59 67.
Kristine Lyngbo, Udvikling Assens på kly@udviklingassens.dk eller  
24 90 87 20.



12.30 Deltagerregistrering

12.45  Velkomst 
 v/ Kristine Lyngbo, erhvervs- og turismechef, Udvikling Assens 

12.55  Præsentation af Scankab Cables A/S 
 v/ Morten Rasmussen, direktør, Scankab Cables A/S, Aarup

13.20  Export Steps og Væksthus Syddanmark
 v/ Erik Vinkel, vækstkonsulent, Væksthus Syddanmark

13.35  Danske eksportmuligheder i Polen og Ukraine 
  v/ Jens Thomsen, chef for handelsafdelingen, Den danske ambas-

sade og Eksportrådet, Warszawa

14.20 Pause

14.40  Erfaringer med eksport til Polen og Ukraine
  v/ Kim Helge, General Sales Manager, Teldust Group

15.15 EKF hjælper danske eksportører frem i verden
 v/ Jørgen Bollesen, chefkonsulent, EKF (Danmarks  Eksportkredit)

POLEN
KONSUMENTVARER:
  Den polske forbruger oplevede reallønsstigning på 65% 2000-2015.
  Store mulighed for eksport af kvalitetsfødevarer, økologi, design, mode 

og møbler.

ENERGI & MILJØ:
  Gradvis omstilling til mere vedvarende energikilder (EU krav).
  Affaldshåndtering og forbrændingsanlæg (EU krav).
  Vand og vandbehandling.
  Energieffektivitet og differentieret energiforsyning på agendaen over 

hele Polen (EU krav).
  Opgradering af produktionsanlæg.

ITK:
  Digitalisering i både den offentlige og private sektor. Skal implemen-

teres over hele Polen inden 2021 (jf. EU-strukturfondspakkerne).

UKRAINE 
FØDEVARER OG LANDBRUG:
  Landbrug koncentreret hos store og meget professionelle producenter.
  Mange danske investorer.
  Europas største kornproducent. 
  Strategi om fødevareeksport til EU inden for DCFTA aftalen – men ny-

investeringer nødvendige. 
  Danske løsninger populære.

ENERGI OG MILJØ:
  Nødvendig omstilling til mere energieffektive løsninger pga. stigende 

gaspriser.
  Indsats såvel i industrien som i boligmassen.
  Omstilling mod alternative energikilder som biomasse og vind.
  Støtte fra WB, EBRD, IFU, NEFCO.
  Det danske energicenter i Kiev, UDEC hovedrådgiver på udvikling.

FAKTA OG GODE GRUNDE OM EKSPORT TIL POLEN OG UKRAINE 

PROGRAM
15.35  Væksthus Syddanmark og Eksportrådet hjælper syddanske 

virksomheder med at eksportere
  v/ Steen Nymann Andersen, internationaliseringsrådgiver/vækst-

konsulent, Eksportrådet/Væksthus Syddanmark

15.50 Afrunding

15.55 Mini-konsultationer og netværk

17.00 Tak for i dag og på gensyn


