
D.K.H. Kronprinsparret leder officielt dansk erhvervsfremstød i Sverige

Den 29. maj – 31. maj 2017 står D.K.H. Kronprinsparret i spidsen for et officielt  
erhvervsfremstød i Sverige. I den anledning har arrangørkredsen bag besøget  
den glæde at invitere danske virksomheder til at deltage i en række højt profilerede 
 erhvervsarrangementer i Stockholm.

Interesserede virksomheder bedes tilkendegive deres interesse senest  
fredag den 13. januar 2017.

LIVEABLE SCANDINAVIA
29. MAJ – 31. MAJ 2017

SAVE THE DATE



SEKTORFOKUS
Under D.K.H. Kronprinsparrets besøg i Stockholm vil en række erhvervsorienterede 
 seminarer, events og møder finde sted under temaet Liveable Scandinavia. 
 Arrangementerne vil fortrinsvis fokusere på sektorerne nævnt neden for. Det  
endelige program vil blive tilpasset erhvervsdelegationens endelige sammensætning.  
Virksomheder, som er aktive inden for andre sektorer end de nedenfor nævnte,  
er også meget velkomne til at deltage i erhvervsfremstødet. 

FORELØBIGT  
PROGRAM

Søndag den 28. maj

Ankomst til Stockholm

Briefing og uformel middag  
for erhvervsdelegationen

Mandag den 29. maj 
Dag 1 Stockholm

Åbningskonference med deltagelse 
af D.K.H. Kronprinsparret

Markedsplads  
formiddag/ eftermiddag

Erhvervsfrokost

Sektorseminarer

Rundbordsmøder

Officiel middag med deltagelse  
af D.K.H. Kronprinsparret

Tirsdag den 30. maj  
Dag 2 Stockholm

Site visits

Åbning af events

Butiksfremstød

B2B-event presse/økologiske 
fødevarer og turisme 

ADD-ON 

Onsdag den 31. maj  
Dag 3 (Malmø-Lund, halv dag  
– enkelt sektor/add-on ved tilkøb)

Mulighed for site visits, åbning  
af events og rundbordsmøder

OFFICIELT DANSK ERHVERVSFREMSTØD I SVERIGE 2017

INTELLIGENT HEALTHCARE
Life science
Lægemidler
Medico-tekniske produkter
Velfærdsteknologi
Sygehussektoren
Plejesektoren 
Digitalisering og informationsteknologi

SUSTAINABLE LIVING 
Grøn energi
Energieffektivitet
Arkitektur og byggeri
Smart cities
Big data og digitalisering 

SCANDINAVIAN QUALITY LIVING
Design
Mode
Økologiske fødevarer
Turisme

SVERIGE 
Sverige er et af de vigtigste eksportmarkeder for Danmark. Svenskerne 
aftager danske varer og tjenester for op mod 120 mia. DKK årligt. Væksten  
i Sverige forventes i 2016 at blive 3,3 % og de følgende år stabilisere sig  
på omkring 2 % i gennemsnit. Der foretages store investeringer i blandt 
andet infrastruktur og velfærd, hvor danske løsninger er efterspurgte. 
Dansk design har et stærkt omdømme blandt de svenske forbrugere  
og der er stor vækst i efterspørgslen efter økologiske fødevarer.

TILMELDING
Planlægningen af besøget og erhvervsfremstødet er i fuld gang. Det 
 anbefales, at interesserede virksomheder forhåndstilmelder sig hurtigst 
muligt. I den nærmeste fremtid vil yderligere detaljer tilgå om tentativt 
program samt deltagerpris. Forhåndstilmeldinger mærket ”Erhvervsfremstød 
Sverige maj 2017” sendes venligst til én af følgende i arrangørkredsen:

Ambassaden Stockholm: stoambsverige2017@um.dk. 
Dansk Industri: bekr@di.dk 
Landbrug og Fødevarer: mjg@lf.dk 
Dansk Erhverv: nns@danskerhverv.dk
Håndværksrådet: kvorning@hvr.dk 
Eksportforeningen: halldor.halldorsson@dk-export.dk 
VisitDenmark: et@visitdenmark.com 

På gensyn i Stockholm 
Arrangørkredsen


