Spinderihallerne

Få hul på eksporten via e-handel
Har din virksomhed eksportpotentiale? Kom og få overblik og vejledning til at komme godt i gang. Mød handelsvirksomheder, der har
succes med at nå nye markeder online, og hør blandt andet hvad it-leverandører, Eksportrådet og Indre Markedscenter kan tilbyde.

08:30 Registrering og morgenmad

11:15 Hvor kan jeg få hjælp til at komme ud i verden?

09:00 Velkommen

Få overblik over, hvor du let kan finde offentlig hjælp og vejledning fra
bl.a. Eksportrådet og Statens Indre Markeds Center.

Vejles Borgemster Arne Sigtenbjerggaard byder velkommen til ehandelskonferencen.

11:45 Hvordan går jeg i gang?

09:10 Dansk erhvervslivs e-handelspotentiale
Hør Partnerskabet bag gådigital fortælle, hvor vigtigt det er, at de
stærke, danske handelstraditioner kommer ud over rampen online og
virksomhederne udnytter det voksende hjemmemarked for e-handel
som springbræt til øget vækst på udenlandske markeder.

09.30 Hvorfor skal jeg gå i gang med at eksportere?
Natalka Hansen, fortæller, hvordan Naledi Copehagen vækstede ved
at nå nye markeder online. Hør hvor stort potentialet egentlig er, når
danske virksomheder går i gang med at eksportere til udlandet.

10.00 Hvordan afklarer jeg mit eksportpotentiale?
Er der efterspørgsel på træsko i Lombardiet? Kan jeg eksportere
turbine-komponenter til Polen? Og kan jeg sælge smykker i Kina?
Google viser, hvordan du afklare dit eksportpotentiale.

10:30 Pause
10:45 Hvordan får jeg pakkerne frem?
Hvad kræver det at fragte pakker over landegrænser? Post Nord
guider til, hvordan din virksomhed klarer logistikudfordringer ved
eksport via e-handel.
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Lær om de praktiske tiltag ved eksport via egen platform. Når ekspert
giver råd om, hvordan man håndterer webshop, markedsføring, og
høster de økonomiske gevinster ved e-handel over grænser.

12:15 Frokost
13.00 Der behøver ikke være langt til succes i udlandet
Branchespecialist fortæller om, hvordan internationale salgsplatforme er nøglen til succes.

13.30 Din vej til eksport via e-handel
Makes you local, eksperter i onlineeksport, vejleder dig til at lægge
en roadmap for, hvordan dine produkter når nye markeder online.

14.00 Digitalisering.nu
Ole Kjeldsen, Teknologidir. Microsoft giver overblik over, hvor mange
muligheder digitalisering åbner for detail- og engrosforretninger.

14.30 Netværk og tak for i dag
Deltagelse er gratis.
Tilmeld dig på www.gådigital.dk (Tag gerne en kollega under armen)
Der tages forbehold for ændringer i programmet.
Gå digital HANDEL er arrangeret i et samarbejde mellem Vejle Erhverv og Erhvervsstyrelsen, Dansk
Erhverv, Dansk Industri Handel, DI ITEK, IT-Branchen og Foreningen for Dansk Internethandel og er årets
måske vigtigste træningsforløb særligt målrettet mindre detail- og engrosvirksomheder.

konference

