First Mover Business i
Brasilien
- midt i en global finanskrise:
Vestjylland skyder genvej til nyt vækstmarked
Invitation til
Inspirationsseminar med Brasiliansk frokost
Tirsdag d. 9. dec. kl. 9.00-13.00
Sted:
NUPARK 51, Holstebro

- få en forsmag på Brasilien – til hjernen,
hjertet og ganen
Arrangeret af:

Program
Program:
Kl. 9.00 – 9.30 Registrering og kaffe med Pão de Queijo (brasilianske osteboller)
Kl. 9.30 – 9. 45 Velkomst
v/ Hans Christian Johansen, First Mover
Kl. 9.45 – 10.30 Brasilien – et Panorama over de mest interessante
markedsmuligheder for danske virksomheder netop nu.
Spot på Miljøteknologi, Energi & Off Shore, IT, Innovation og
Teknologi, Agro-Business, Design & Forbrugsgoder samt
Fødevarer.
v/ Dorthe Serles, Direktør, Brazbiz.dk
Kl. 10.30 – 10.45 Pause
Energigivende smoothies med vitaminrige brasilianske frugter
Kl. 10.45 – 12.00 Din virksomhed i Brasilien?
Skyd genvej til det brasilianske marked. Hvordan kommer man i
gang? Hvad er barriererne? Hvad med bureaukrati, korruption,
kriminalitet og kulturforskelle?
Case-eksempler på virksomheder, der har gjort det.
Tag med på First Mover Business Development rejse til Brasilien
september 2009
v/ Dorthe Serles, Direktør, Brazbiz.dk
Kl. 12.00 – 13.00 Feijoada
Frokost med den brasilianske nationalret.
Musikalsk indslag med brasiliansk musik under spisningen.
v/Café Kunst – Alma do Brasil

Tilmelding:
Tilmeld dig på www.brazbiz.dk/firstmover/ senest 1. december 2008.
First Mover-rabat ved tilmelding inden 1. november på 100 kr.

Pris:
Deltagelse inklusiv spisning koster 495 kr. incl. moms. Beløbet indbetales
ved tilmelding til: Reg. nr. 9201 Kontonr.: 0000181196. Husk at opgive
navn ved betaling.

Hvorfor Brasilien?
Hvorfor Brasilien?
Mens alle de danske hovedmarkeder er i mærkbar tilbagegang, peger den
økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, på vækst i Brasilien, en
afkøling i Kina og Rusland og lavere vækst i Indien.
Tiden er inde til at få øjnene op for Brasilien, der med sine 190 millioner
indbyggere - heraf 40 millioner med en købekraft på niveau med den
europæiske – byder på gode forretningsmuligheder for dansk produkter,
teknologi og know-how af høj kvalitet.
Derudover er der et forbrugerboom i vente, drevet af den hjemlige
efterspørgsel, da middelklassen på blot 3 år er steget fra 64 til 86 mio.
Andre drivere for den økonomiske vækst er regeringens Program for
Accelereret Vækst (PAC), som byder på større offentlige investeringer i
infrastruktur mv.

Hvem er Brazbiz.dk?
Brazbiz.dk Business Promotion, Market Research & Development fungerer
som forretningsudvikler mellem danske og brasilianske virksomheder.
Konsulentydelser i den forbindelse omfatter markedsanalyse,
partnersøgning, produktsøgning, kontaktformidling, messedeltagelse,
opdyrkning af kunde-/leverandøremner, CRM/area management, E-handel
og import/eksport.
Brazbiz.dk er etableret i 2005 af Dorthe Serles, der igennem 13 år har
beskæftiget sig med forretningsudvikling og eksportfremme i Brasilien,
bl.a. som Eksportkonsulent på Det Danske Generalkonsulat i São Paulo
samt som forsker og underviser på Aalborg Universitet.

Er du First Mover?
Brasilien kan forekomme som et svært tilgængeligt marked, der ligger
”langt væk”. Danske virksomheder har ikke haft tradition for at kigge mod
fjernmarkeder mod vest. Derfor er dansk forretningsudvikling i Brasilien
stadig præget af pionerånd – der er ikke så mange fodspor at træde i. Men
hvis man ikke er bange for at være First Mover, er der gode
forretningsmuligheder at komme efter. Er du?

Kom og hør HVORFOR og HVORDAN
Brasilien kan blive relevant for netop din virksomhed!

