PRESSEMEDDELELSE

Dato: 04. marts 2015

Klædt på til eksport
Flere virksomheder i Ringsted Kommune har potentiale til at indtage nye
markeder.

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Derfor afholder Ringsted Erhverv i samarbejde med Væksthussjælland et
inspirationsmøde om eksport og internationalisering. Mød Robert Perz, som har
15 års erfaring i at opbygge og udvikle virksomheders position i Europa, USA og
Latinamerika og hør hvordan du som virksomhedsejer kan komme i gang med at
sælge på eksportmarkederne.

Tel.: +45 57 62 82 00
Mail.: LEI@RINGSTED.DK
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Eksport, internationalisering og eksportfremstød
Deltagerne vil få mulighed for at høre mere om, hvordan de kan vurdere egne
muligheder for at komme på det internationale marked og Robert Perz, som er
vækstkonsulent i Væksthussjælland vil dele ud af sine egne erfaringer med at
etablere danske virksomheder i udlandet. Han siger:
”Nogle af de vigtige ting jeg vil fortælle nærmere om, er med hvilke midler
virksomheden skal sætte internationalisering i gang, og hvordan man forbereder
sig bedst. Jeg vil også komme ind på, hvordan man alligevel kan sætte en
dagsorden på et marked som den ”nye dreng i klassen”. Det er basalt set, som at
starte helt forfra og der er helt klart nogle kriterier, der går igen hos dem som har
haft stor succes med at satse på udlandet.”
Robert Perz har stået i spidsen for flere innovative IT- og internetselskabers
etablering og vækst i både Norden og de tysktalende lande.
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Tilmelding
Mødet finder sted den 19. marts 2015 kl. 15.30-17.00 på Den Kreative Matrikel,
Garnisonen 44, 4100 Ringsted. Tilmelding på www.ringsted.nemtilmeld.dk
senest den 15. marts 2015.

Hvis du er interesseret i arrangementet, eller har lyst til at høre mere om, hvad
Ringsted Erhverv kan gøre for dig, så er du velkommen til at rette henvendelse til:
Lisbeth Eichen, Erhvervskonsulent i Ringsted Kommune, tlf.: 40 64 73 40, E-mail:
lei@ringsted.dk.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Lisbeth Eichen, Erhvervskonsulent i Ringsted Kommune,
tlf.: 40 64 73 40, E-mail: lei@ringsted.dk
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