
Frihandelsaftalen mellem Japan og Danmark træder snart i kraft. Det 
a bner for store eksportmuligheder for den danske fødevaresektor til 
verdens tredje største økonomi. I den forbindelse inviteres din virk-
somhed til at deltage pa  et ministerledet fremstød, der er relevant for 
ba de virksomheder, der gerne vil starte op i Japan, og virksomheder, 
der allerede eksporterer til Japan. 

Nye og eksisterende kunder i Japan 
Ved deltagelse i fremstødet fa r din virksomhed ba de mulighed for at 
pleje eksisterende kunder og møde nye. Hvis din virksomhed endnu 
ikke eksporterer til Japan, er dette fremstød den ideelle platform for 
at starte op med eksport til Japan.  

B2B-møder i markant showroom 
Din virksomhed vil fa  arrangeret skræddersyede B2B-møder med 
væsentlige indkøbere, importører og/eller beslutningstagere fra ba -
de detailleddet og foodservice-omra det .  

B2B-møderne finder sted enten i den danske blomster-designer  
Nicolai Bergmanns Flagship Store i Omotesando  eller i ambassadø-
rens residens i Daikanyama.  

Deltagelse i VIP-reception med gæster 

I forbindelse med ministerens besøg arrangeres der en VIP net-
værksreception for danske virksomheder. Her kan din virksomhed 
deltage med væsentlige kunder og potentielle samarbejdspartnere.  
Begrænset antal pladser.  

Præsentation af væsentlige detailkunder  
Besøget vil ogsa  indeholde besøg og præsentationer hos udvalgte de-
tailkunder arrangeret efter virksomhedsgruppens sammensætning.   

 

FØDEVAREFREMSTØD FOR VIRKSOMHEDER MED FOKUS PÅ JAPAN  

17.-20. september 2018   Deltag i fødevarefremstød til Japan  

ledet af miljø- og fødevareministeren  

Deadline for tilmelding er fredag den 15. juni 2018 

https://www.nicolaibergmann.com/


PROGRAM-UDKAST 

17.09  Ankomst og indlogering pa  hotel i Tokyo 
 Netværksmiddag for deltagerne. 

18.09 B2B-møder med detail, importører og 
 foodservice, hvor ministeren byder vel-
 kommen. Møderne bliver arrangeret efter 
 de deltagende virksomheders behov og 
 ønsker.  

 VIP ministerreception med kunder/ 
 samarbejdspartnere. 

19.09 Store-check med præsentationer fra 
 væsentlige detailkæder i Tokyo 

20.09 Afrejse. 

. 

PRIS  

Pris for deltagelse pr. virksomhed:  

DKK 14.750 u. moms  

 Skræddersyede B2B-møder i Nicolai Bergmanns 

 Flagship Store eller i residensen med minister- 

 deltagelse  

 Deltagelse i VIP minister-reception og storecheck 

med præsentationer fra væsentlige detailkæder i 

Tokyo 

 Netværksmiddag mandag 

 Lokal transport mellem mødested og hotel og 

ambassade 

 Udarbejdelse af fælles produktkatalog pa  engelsk 

og japansk 

 Opdatering af og eksponering pa  tojapanfrom-

denmark.com til og med 30.06.2019 

 Kick-off  møde i august med oplæg om det japan-

ske marked, frihandelsaftalen og den japanske 

forretningskultur 

 

TILMELD DIG HER 

Prisen pa  14.750 DKK uden moms er ba-

seret pa  mindst otte deltagende virk-

somheder, og et tilskud pa  50 pct. fra 

Eksportra det.  Na r virksomhedsgruppen 

er samlet, vil de tilmeldte modtage et 

tilbud om fælles hotel samt forslag til 

flyrejse.    

 

 

TILMELD HER 

Eksportfremstødet arrangeres af Dansk 
Industri, Bio aus Dänemark og den danske 
ambassade i Tokyo i samarbejde med 
Landbrug & Fødevarer og med Food  
Nation som brandingpartner.  

 

Søren Falck  
+45 3027 7292 
srfk@di.dk 

Malene Aaris  
+45 51 96 70 75 
malene.aaris@icloud.com  
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