
Økonomi

 
GLOBAL medfinansierer dette kompetenceforløb, og vi er derfor i stand til at tilbyde deltagelse i  
forløbet for kun DKK 14.261 + moms pr. deltagende virksomhed GLOBAL fremsender faktura for  
deltagerbetaling på ovennævnte beløb, når deltagerne i forløbet er fundet. Hertil kommer rejse- og 
forplejningsomkostninger. Innovation Centre Denmark, München fremsender faktura til virksom-
hederne for konsulenthonorar. Der faktureres 50% forud og 50% ved afslutning. Hertil kommer 
medfinansiering i form af timer. Kontakt os for uddybning af ovenstående.

De deltagende virksomheder får refunderet deres deltagerandel af de støtteberettigede udgifter
forudsat at betingelser er opfyldt – herunder at timesedler mm. er modtaget hos GLOBAL.
Tidspunkt for udbetaling af refusion afhænger at tidspunkt for modtaget EU støtte til GLOBAL.
Foruden deltagelse i det fælles kompetenceforløb indgår der i prisen 10 timers virksomhedsspecifik
konsulentbistand til den enkelte virksomhed. Alle priser er ekskl. moms og afhængige af endeligt 
deltagerantal.

Tilmelding

 
Tilmelding til forløbet skal ske ved udfyldelse af tilmeldingsskema. Skemaet tilsendes umiddelbart 
efter at du har udfyldt kontaktformularen, som findes på www.globaliseringsprogrammet.dk. Notér 
et ønske om deltagelse i Global Innovation Camp 2014-forløbet i kommentarfeltet. Ansøgere til 
netværket vil blive screenet og udvalgt af ICDK, München og Væksthus Nordjylland.

Henvendelse

B

GLOBAL INNOVATION CAMP 2014 
– FORRETNINGSUDVIKLING FOR DEN INNOVATIVE TEKNOLOGIVIRKSOMHED 

Kontakt dit lokale erhvervs- 
kontorpå tlf. 70 15 16 18 eller Henrik
Thingholm Kristoffersen, Væksthus Nordjylland:
tlf. 40 54 84 07 / htk@vhnordjylland.dk

Ve
r. 

20
-0

1-
20

14

ÅBN DØREN TIL SYDTYSKLAND OG VERDEN!

Et forløb for virksomheder, der har ambition om udviklings- og 
forretningssamarbejde med tyske teknologivirksomheder og 
potentielle kunder i et af Europas Hot Spots – München! 

Innovation Centre Denmark

 
Innovation Centre Denmark er et unikt samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Ministeriet for 
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Det er vores opgave ar sikre danske virksomheder 
og forskningsinstitutioner adgang til udenlandsk viden, netværk, teknologi, kapital og markeder. Med 
vores permanent lokale tilstedeværelse i München har vi adgang til stærke forskningsmiljøer, aktive 
klynger, netværk og virksomheder.
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Ledende forskere inden for HR og ledelse
beskriver netværk som fremtidens største
magtfaktor. Den, der har viden, har magt
- og den, som har et godt netværk, har
adgang til viden.

Har du brug for en bestemt viden, eller står
du med en bestemt udfordring, så går den
nemmeste og billigste vej gennem et godt
netværk.

Ifølge amerikanske undersøgelser er
netværk stærkest inden for et afgrænset
område, hvor der er relativt få led fra top til
bund og fra højre til venstre. Nordjylland er
et eksempel på et sådant område, og derfor 
har vi en enestående chance for at vækste 
gennem netværk.

Væksthus Nordjylland er en af Nordjyllands
kraftigste netværksmotorer, og vi ser et stort
potentiale i etableringen af forskellige nordjyske 
netværk.



•	 Velkomst	og	præsentation,	ICDK	og	 
 Væksthus Nordjylland
•	 Præsentation	af	deltagerne
•	 Oplæg:	Hvorfor	er	München	Europa´s	 
 Silicon Valley
•	 Oplæg:	Hvordan	laver	man	forretning 
 i Tyskland
•	 Oplæg:	How	to	pitch	in	Germany
•	 Individuelle	møder	til	profilering	af 
 din virksomhed 
•	 Introduktion	til	fællesbesøg	i	München	 
 samt diskussion af fokusområder.

Ansøgere til netværket vil blive screenet og udvalgt 
af ICDK, München og Væksthus Nordjylland.

Løbende sparring angående individuelle match-
making møder.

1. Fællesmøde
Sted: Væksthus Nordjylland
Februar 2014

Søndag, Innovation Centre Denmark 
Velkomst, fælles aftensmad og oplæg om 
tysk kultur.

Mandag 
Fælles besøg hos virksomheder og forsk-
ningsinstitutter efter sparring ved opstarts-
mødet.

Tirsdag  
Individuelle Matchmaking-møder med 
potentielle partnere.

2. 2,5 dags studietur til München
Maj 2014

•	 Evaluering	af	de	individuelle	møder
•	 Udarbejdelse	af	en	handlingsplan	for	de	 
 videre aktiviteter på det tyske marked. 

3. 10 timer individuel rådgivning 
Juni - September 2014

PROGRAM

GLOBALISERINGSPROGRAMMET.DK

OM PROGRAMMET: GLOBAL Innovation Camp 2014 er et fokuseret udviklings- og internationali-
seringsforløb der tilbydes til nordjyske virksomheder, der arbejder med innovative teknologier. 
Forløbet udbydes i samarbejde med Innovation Center Denmark i München til maks. 10 virksomheder, 
der indgår i et eksklusivt netværk. Virksomhederne vil gennem forløbet opnå essentiel markedsviden 
samtidig med at de får muligheden for at styrke deres tekniske know-how og kompetencer samt 
etablere udviklings- og forretningssamarbejde med udvalgte tyske teknologivirksomheder. 

•	 Mulighed for at evaluere samarbejdsmulig- 
 heder i individuelle møder med højteknologiske  
 sydtyske aktører
•	 Adgang til et meget innovativ og købestærk  
 markedet som desuden giver adgang til 
 BRIC-landene
•	 Indsigt i den tyske forretningskultur via  
 sparring i forhold til at pitche og  
 kommunikerer
•	 Inspirerende fællesmøder med førende  
 sydtyske spillere

•	 10 timer individuel rådgivning for at lægge  
 en handlingsplan baseret på jeres individuelle  
 erfaringer efter møderne
•	 Løbende sparring fra konsulenterne om  
 muligheder i Sydtyskland
•	 Adgang til et marked med 25 mio.  
 mennesker, 7 førende DAX virksomheder, 
 ca. 500 verdensførende ”Mittelständler” og  
 den højeste købekraft i Tyskland 
•	 Netværk med andre danske virksomheder som  
 operer i Sydtyskland 

•	 Adgang til ”first hand” erfaringer fra  
 successrige danske virskomheder

Netværket er arrangeret i samarbejde mellem 
Væksthus Nordjylland og Innovation Centre 
Denmark i München

UDBYTTE
Ved at deltage i München netværket får du via 2 fælles-seminarer, 10 timer individuel rådgivning og en 
studietur (2 ½ dag) med 2 individuelle matchmaking møder:

Forløbet starter med en 1-dags workshop i Danmark der omhandler udfordringerne ved at etablere 
samarbejde med tyske aktører mht. interkulturelle forskelle. Du bliver desuden forberedt til at 
udarbejde din optimale ’pitch’. Efter vores studietur og individuel rådgivning inviterer vi til et
follow-up møde hvor netværket vil drøfte mulig samarbejde i fremtiden.

I vores opstartsmøde sættes der fokus på din forretningsmodel, specielle kompetencer, Unique 
Selling Proposition (USP) og markedssegmenter.  Endelig vil der være individuelle konsultationer  
med henblik på at målrette de kommende Matchmaking-møder i München. Efter vores studietur er 
der afsat 10 timer til hver virksomhed (inkl. besøg hos virksomheden) for at lægge en handlingsplan 
for de videre aktiviteter på det tyske marked. Derefter bliver der inviteret til et netværksarrangement 
for evaluering.

Fællesmøder

Individuelle konsultationer

•	 Indlæg	om	en	succeshistorie	i	Tyskland
•	 Indlæg	fra	virksomhedernes	erfaringer 
 i München
•	 Diskussion	og	mulige	synergier	og	 
 fremadrettet aktiviteter

4. Fællesmøde
Sted: Væksthus Nordjylland
September 2014


