
13.00 

13.15

13.30 

14.00

16.00

Kaffe og networking

Velkommen
v/ Sarah Fuglsig, Markedskonsulent Landbrug & Fødevarer og Tanja Asmussen, Eksportrådgiver, 
Den danske ambassade i Berlin.

KaDeWe og Alsterhaus – forretningspræsentation og muligheder for danske fødevarer 
v/ KaDeWe og Alsterhaus gourmet og drikkevarekategoriansvarlige (sprog tysk/engelsk).

1:1 intro-møder med indkøberne
Få muligheden for at møde indkøberne og præsentere jeres produkter til en indledende dialog.

Tak for i dag

Mød tyske indkøbere 
fra KaDeWe og Alsterhaus
– Matchmaking for danske fødevareproducenter

I forbindelse med det dansk-tyske kulturvenskabsår 2020 vil der være ekstra fokus på dansk 
eksport og dansk synlighed i Tyskland. KaDeWe og Alsterhaus planlægger allerede danske uger 
og er på udkig efter nyheder og innovative føde- og drikkevareprodukter fra Danmark til deres 
sortiment.

Den 30. april inviterer Landbrug & Fødevarer i samarbejde med den danske ambassade i Berlin 
danske fødevareproducenter til en match-making session med indkøbere fra KaDeWe og 
Alsterhaus - de to store flagskibsmagasiner i hhv. Berlin og Hamborg.

PROGRAM

Sted: Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V.
Pris: L&F medlem 795 kr. ellers 1495 kr.
Tilmelding til Jane Korsgaard, jko@lf.dk senest d. 8. april 2019. 

Har du spørgsmål til arrangementet - kontakt: 
Sarah C. S. Fuglsig, Markedskonsulent, Landbrug og Fødevarer | T: 3339 4002 | E: sfu@lf.dk
Tanja Asmussen, Eksportrådgiver, Den danske ambassade i Berlin | T: 0049 3050502105 | E: tanasm@um.dk

Det eksklusive og mondæne stormagasin KaDeWe fra 1907 har 7 
etager, hvoraf hele 6. etage består af en Food Hall med eksklusive 
fødevarer og delikatesser fra nær og fjern. Her finder man blandt 
andet en bager, et konditori, en champagnebar, en fiske- og kød-
afdeling samt en øl-, vin- og spiritusafdeling. Derudover er der 
også en stor afdeling med søde sager fra både kendte og ukendte 
mærker fra flere steder i verden. 
KaDeWe byder dagligt over 50.000 kunder fra hele verden vel-
kommen, og i juletiden har stormagasinet op mod 100.000 
gæster dagligt.
Læs mere her: www.kadewe.de

Alsterhaus startede som indkøbscenter for 
kvalitetsvarer tilbage i 1912. Bygningen er 
blevet udvidet af flere omgange, så den i dag 
kan præsentere 24.000 kvadratmeter i eks-
klusive omgivelser. Der er sket meget siden 
Alsterhaus først så dagens lys, men deres hi-
gen efter kvalitet og innovation har altid væ-
ret et krav til udvælgelsen af deres sortiment, 
hvad end det er tøj, parfume og drikke- og 
fødevarer.
Læs mere her: www.alsterhaus.de


