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Lær hvordan din virksomhed får succes i Tyskland i 2019
Det tyske marked er enormt, det er spændende og det rummer masser af muligheder. Men hvad
skal der til for at begå sig hos den store nabo i syd? Det giver Business Tysklands eksperter dig og
din virksomhed muligheden for at blive klogere på, når den 17. januar inviterer interesserede
danske virksomheder til gratis arrangement lige syd for grænsen. Alle tyske eksperter taler dansk.
Nye skatteregler, databeskyttelseslovgivning og succes med SEO-optimering i Tyskland er bare
nogle af de temaer der er på programmet, når Business Tyskland inviterer alle interesserede
virksomheder til en spændende eftermiddag/aften på Jaruplund Højskole i Handewitt.
Så er man dansk virksomhed, som gerne vil ind på det tyske marked, eller måske allerede er på det
tyske marked og bare gerne vil holde sig opdateret, så er det bare med at melde sig til og møde op
den 17. januar klokken 16.00 – arrangementet er gratis, og der vil blive serveret en snack, lidt at
drikke og naturligvis også være mulighed for at hygge sig med – eller udvide - sit netværk
undervejs.
”Vi ved, at der i mange danske virksomheder er en kæmpe interesse for at lære mere og nyt om
Tyskland og det tyske marked på forskellige områder. Derfor glæder vi os også rigtig meget til at
byde velkommen til – forhåbentlig – rigtig mange deltagere til arrangementet”, fortæller Wolfgang
Schmütz, der er formand for foreningen Business Tyskland.
Business Tyskland er en erhvervssammenslutning af professionelle dansktalende
virksomhedsrådgivere, som har det til fælles, at de alle har base i Nordtyskland - primært i eller
omkring Flensborg. Ved Business Tyskland finder man både revisorer, advokater,
marketingseksperter, ejendomsmæglere og flere andre fagpersoner, som kender det tyske marked
og ved, hvad der skal til, når man som dansk virksomhed vil ind i Tyskland – men også hvilke
muligheder, der ligger i markedet for de, som allerede er der.
”Når vi inviterer til et udviklingsarrangement, som det i januar, så handler det for os om, at vi får
givet de danske virksomheder svar på en række af de spørgsmål, som der altid vil være, når man er
ny på et marked, eller gerne vil ind på et marked. Der vil altid være både fordomme og mange
spørgsmål der hænger i luften, og der kan vi med sikkerhed hjælpe med at gøre deltagerne
klogere på en række punkter”, forklarer Wolfgang Schmütz.
Arrangement finder sted torsdag den 17. januar fra 16.00 til 18.00 på Jaruplund Højskole,
Lundweg 2; D-24983 Handewitt, Tyskland.
Tilmelding med navn og firmanavn skal ske senest den 14. januar 2018 på nettet:
https://doodle.com/poll/niqzs8nnmgahe82k www.business-tyskland.dk
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