
Matchmaking forud for de DANSKE UGER
Der er allerede samlet en række virksomheder og 
denne matchmaking-runde er således den sidste for 
at finde de resterende virksomheder til de DANSKE 
UGER.
Dette gælder kun for nye virksomheder, der endnu 
ikke har mødt beslutningstagere fra KaDeWe og 
Alsterhaus. 

Dato: 4. marts 2020
Sted: Den danske ambassade, Berlin
Pris: 795 kr. ekskl. moms

Her afklares mulighederne for deltagelse i 
DANSKE UGER samt samarbejde med tysk 
distributør, hvis der opstår et match.

Se venligst invitation til DANSKE UGER i KaDeWe og 
Alsterhaus for yderligere information om fremstødet.

Send din tilmelding til 
Jane Korsgaard, jko@lf.dk 
Deadline d. 07. februar 2020. 

Har du spørgsmål til matchmaking så kontakt:
Sarah C. S. Fuglsig, Markedskonsulent, 
Landbrug & Fødevarer,
T: 3339 4002 | E: sfu@lf.dk

Tanja Asmussen, Eksportrådgiver, 
Den danske ambassade i Berlin,
T: 0049 3050502105 | E: tanasm@um.dk

I 2019 startede en indledende proces for at samle en gruppe danske 
virksomheder med innovative og kvalitets drikke- og fødevarer til de 
DANSKE UGER, der afholdes i forbindelse det dansk-tyske venskabsår i 
2020. 

Forud for de DANSKE UGER skal der gennem matchmaking mellem stormagasinernes ans-
varlige indkøbere og de danske virksomheder findes 25 virksomheder (brands). Det vil sige, 
at man på baggrund af et match bliver listet hos hhv. KaDeWe og Alsterhaus, får en tysk 
distributør og kan deltage i de DANSKE UGER. Produkterne bliver således i denne periode 
optaget i sortimentet. Det er derfor en unik mulighed for at få testet jeres produkt af på det 
tyske marked i eksklusive rammer som del af en koordineret indsats samt at sælge produk-
ter ind til KaDeWe og Alsterhaus, der i løbet af ugerne får konkrete erfaringer med jeres 
produkter. Herudover er det for jer en mulighed for at bruge platformen som synlighed til 
eksisterende og nye kunder.
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