DRG Medlemsmøde med fokus på eksport
tirsdag d. 5. september 2017
hos DRG i Forskerparken 10, 5230 Odense M
Eksportmødet er opdelt i tre dele:
1. del – Infomøde med fokus på Japan – primært for de virksomheder der
udstiller på og besøger HCR i Tokyo 27.-29. september – men alle
virksomheder med interesse for at høre nærmere om Japan kan deltage.
Oplæg ved Martin Fischer – ekspert og rådgiver for danske virksomheder om
Japan. På mødet sætter vi fokus både generelt på japansk kultur og
forretningsforståelse samt konkret på hjælpemiddelmarkedet og aktiviteter på
HCR og den danske fællesstand.

2. del – Klar til 2018 – DRGs eksportaktiviteter til næste år – denne del
af mødet er for alle medlemmer med henblik på planlægning og
prioritering af DRGs eksportaktiviteter for 2018 – med særlig henblik på
ansøgninger til Eksportrådet for fælles eksportfremstød i første halvdel
af 2018. Der er første ansøgningsrunde for ansøgninger den 15.
september.
Derudover oplæg ved Line Kjær fra advokathuset DLA Piper –
eksperter i eksportbistand, handelsaftaler (herunder med Canada og
Japan), toldaftaler og optimering told- og afgiftsbelastning forbundet
med produktion i- og uden for EU.

3. del – Infomøde med fokus på Tyskland – primært for de virksomheder der
udstiller på og besøger RehaCare og Medica i henholdsvis oktober og
november – men alle virksomheder der vil høre nærmere om det tyske marked
kan deltage.
Oplæg ved Olaf Meyer – ekspert fra konsulenthuset BEO MedConsulting, om
det tyske sundhedssystem, markedsadgang og tilskudsmuligheder på det tyske
marked, herunder optagelse i hjælpemiddelkataloger, Hilfsmittelverzeichnis
(på engelsk).

Tilmelding via https://podio.com/webforms/19140834/1288557 snarest muligt og senest 29. august. Det er
muligt at tilmelde sig enkelte dele eller hele programmet. Se det fulde program på side 2
________________________________________________________________________________________________

Venlig hilsen og på gensyn
Eksportteamet i DRG
Mogens Rahbek, Michael Parm, Jan Henschke
Morten Rasmussen og Helle Pedersen
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PROGRAM for DRG medlemsmøde med fokus på eksport, tirsdag den 5. september 2018 i
Forskerparken 10, 5230 Odense M
09.30 – 10.00
DEL 1
10.00 – 11.45
10.00 – 10.10
10.10 – 11.15

Ankomst og morgenkaffe

11.15 – 11.45

Infomøde med fokus på Japan ifm. HCR
Velkommen og kort om HCR 2017
Oplæg om japansk kultur og forretningsforståelse, v. Martin Fischer, ekspert og rådgiver
til dansk erhvervsliv om Japan
Oplæg og drøftelse om HCR, v. Bendt Apollo Rasmussen og Morten Rasmussen, DRG

11.45 – 12.30

Frokost

DEL 2
12.30 – 15.00
12.30 – 14.00

Eksportmøde om 2018 eksportaktiviteter i DRG samt juridisk rådgivning
Drøftelse og prioritering af DRGs eksportfremstød, markedsbesøg og strategiske
partnerskaber i 2018, herunder:
Eksportfremstød:
Mellemøsten, fx: Arab Health (januar 2018 og 2019)
UK, fx: Naidex, Birmingham, marts
Tyskland, fx: AltenPlege, maj, RehaCare, oktober, Medica, november
Frankrig, fx Paris Healthcare Week, Paris, maj
Japan, HCR, Tokyo, september
Andre lande, herunder USA, Sverige, Finland, Østrig, Holland, Italien m.v.
Markedsbesøg – hvilke lande skal DRG prioritere og for hvilke medlemmer?
Strategiske partnerskaber – hvilke lande skal DRG prioritere og for hvilke medlemmer?
v.Morten Rasmussen og Helle Pedersen, DRG

14.00 – 14.45

Oplæg om eksportbistand, handelsaftaler (herunder med Canada og Japan), toldaftaler
og optimering told- og afgiftsbelastning forbundet med produktion i- og uden for EU, v.
bl.a. Line Kjær, advokat i DLA Piper

14.45 – 15.00

Kaffepause

DEL 3
15.00 – 16.30
15.00 – 15.20
15.20 – 16.30

16.30

Infomøde med fokus på Tyskland ifm. RehaCare og Medica
Orientering om DRGs aktiviteter og fællesstande på RehaCare og Medica v.Morten
Rasmussen og Helle Pedersen, DRG
Oplæg om det tyske sundhedssystem, markedsadgang og tilskudsmuligheder på det
tyske marked, herunder optagelse i hjælpemiddelkataloger, Hilfsmittelverzeichnis ved
Olaf Meyer fra BEO MedConsulting Berlin GmbH (på engelsk)
Tak for i dag v. Morten Rasmussen
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