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Hvis du vil vide mere, kan

du gå på vores hjemmeside:

www.dansk-fransk.dk/dk

Du kan også kontakte os på mail:

contact@dansk-fransk.dk

Den f ranske
Ambassade

- Mød dansk-franske eksperter på individuelle møder
- Få mere at vide under foredrag
- Mød danske virksomheder som er etableret i Frankrig
- Mød franske institutioner

... Spar tid

... Find muligheder

... Styrk dine forretninger i Frankrig.

Business i Frankrig
Den 25. september 2014, 9.30 - 15.30

Den Franske Ambassade
Kongens Nytorv 4, København

FOREDRAGSHOLDERE
Kort præsentation nedenfor af nogle af de foredragsholdere, som du
kan møde den dag. Mere detaljerede oplysninger findes på vores
hjemmeside.

Den franske Ambassade

Det Dansk-Franske Handelskammer

Fransk-dansk advokatfirma med kontor i København og Paris.

Invest in France har et tæt samarbejde med regionale
udviklingskontorer i Frankrig, der tilbyder internationale inve-
storer særlige forretningsmuligheder og skræddersyet service.

Invest in Toulouse

Relocare eksisterer for at levere en topprofessionel og kvalifi-
ceret service indenfor ind- og udstationering samt kultur- og
kompetencetræning.

Hvis du gerne vil vide mere
om løsningsmulighederne ved etablering i Frankrig,
så mød op på den franske ambassade den 25. september.
Mød eksperter, deltag i foredrag og debatter, styrk dit
netværk. Denne dag får du mulighed for at spare tid og for
bedre at forstå muligheder og afklare spørgsmål af juridsk og

praktisk karakter vedr. det franske marked.

Grant Thornton Danmark er medlem af Grant Thornton
International – én af de førende paraplyorganisationer af
selvstændigt ejet og drevet revisions- og rådgivningsvirk-
somheder.



Kom og mød eksperter, som kan give dig råd eller hjælpe
dig med dit projekt. Du får mulighed for individuelle møder
med advokat, revisor, relocation agency, samt franske han-
delskamre, Invest in France og Den Franske Ambassade.

Den 25. september

Bus i n e s s i F r a n k r i g
Dagen e r t i l e g n e t d a n s k e v i r k s omhede r s om ha r e t u d v i k l i n g s p r o j e k t i F r a n k r i g .

Business i Frankrig.
KOM OG FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM UDVIKLINGSMULIGHEDER I FRANKRIG

Det Dansk-Franske Handelskammer og den franske ambassade holder
et særligt arrangement den 25. september for at støtte og rådgive
virksomheder med et udviklingsprojekt i Frankrig..

Vidste du ?
- at Frankrig er Europas 2. største økonomi og den 5. største

i verden.

- at Frankrig er Europas 2. største forbrugermarked med 65

millioner indbyggere.

- at Frankrig er verdens ledende turistdestination med 83 mil-

lioner besøgende årligt

- at Frankrig har Europas største atom- og rumfartsindustri.

- at Frankrig har Europas anden største landbrugs- og kemi-

industri.

- at Frankrig har Europas tredje største ICT og farmaceutiske

industri.

- at ud af verdens top 500 virksomheder er 31 af dem

franske (Tyskland har 29, og Storbritannien har 26).

09.00-09.20 Velkomst ved vor vært, den Franske
Ambassadør Francois Zimeray, og vores formand advokat Anders
Torbøl.

09.20-10.00 Business i Frankrig,
Perspektiver og muligheder 2014-2015.
- Gilles Debuire CEO Nordic Countries, Invest in France Agency
- Michel Lallemand Chef for handelsafdelingen ved Den Franske
Ambassade i Danmark

10.00-10.30 Pause

10.30-11.15 Juridiske og praktiske udfordringer for
danskere i Frankrig ved ansættelse, etablering ... og løsninger !
- Patrice Caron, fransk og dansk advokat,
Lead Advokatpartnerselskab.

11.15-12.00 Succeshistorie om etablering i Frankrig.
- Christian Normann direktør i Cirque France, teleskab tilbyder
telekommunikation, netværksløsninger samt bredbånd til private
og erhverv. 5 år efter, 20 ansette i Frankrig.
Positive og negative oplevelser med etablering i Frankrig

12.00-12.15 Præsentation af eksperterne

12.15-12.45 Debat med ekspertpanelet.

12.45-13.45 Frokost. Mulighed for at styrke dit netværk
og uformelt samvær med alle deltagerne

13.45-15.30 Individuelle møder. Mulighed for ½ times
gratis, individuelle møder med eksperter og afrundende møder
med ekspertgrupper.

---------------------------------------

17.00-18.00 Innovation i Frankrig (åbent for alle)
Siden starten af årtusindskiftet har internettet skabt voldsomme
forandringer i forbrugernes vaner og har ændret den globale
økonomi fundamentalt. En ny revolution er på vej med udviklin-
gen af Internet of Things (IoT). Vores dagligliv vil blive forandret,
og nye markeder vil se dagens lys. Det franske selskab Sigfox er
på forkant med dette nye marked. Thomas Nicholls, marketing-
og kommunikationschef hos Sigfox, vil forklare, hvordan vores
hverdag vil blive påvirket af denne nye teknologi. Thomas
Nicholls vil præsentere Sigfox og samtidig fortælle om sine per-
sonlige erfaringer som dansker bosat i Frankrig i 11 år. r.

Find flere informationer om deltagerne på vores hjemmeside


