Etablering i Tyskland på dansk
Tysklandsmesse –
i Vissenbjerg den 4. maj 2017, kl. 14–17

• Information om etablering på det tyske marked:
Tyske eksperter rådgiver på dansk
• 12 sparringsemner:
Få inspiration og gode råd om det tyske marked
• Spor:
Vidensformidling & dialog

www.business-tyskland.dk

Overvejer du muligheden for etablering i Tyskland?
I forskellige spor får du viden om det tyske marked;
om skat og lovgivning, sprog, kultur og om dine
muligheder.

1

Kommunikation & markedsføring – „Tyskland: Land,
sprog og kultur – kend din kunde og bliv du’s med naboen“. Kursusleder: Susanne Schlüter, NNC | Dansk-Tysk
Kommunikationsbureau

2

Jura – ”Stiftelse af tyske selskaber, og hvorfor du skal
bruge en notar”. Kursusleder Dr. Christina Meß, HOECK
SCHLÜTER VAAGT, Rechtsanwälte | Fachanwälte | Notare

3

Skat & revision - ”Hvad skal jeg vide, før jeg ansætter
medarbejdere, der skal arbejde i Tyskland”. Kursusleder:
Sigrun Scherff, Dantax Steuerberatungsgesellschaft

4

Skat & revision – ”Grundlæggende informationer om
skat, moms m.m. Fordele og ulemper ved etablering i
Tyskland”. Kursusleder: Thorsten Manewald, tyskrevision |
TR Steuerberater

5

Jura – ”Fra handelsagenter og opstart af selskab til
virksomhedskøb”. Kursusleder: Hauke Wulf, BROCK
MÜLLER ZIEGENBEIN | Rechtsanwälte und Notare

6

Kreditoplysninger & inkasso – ”Find betalingsdygtige
samarbejdspartnere i Tyskland”. Kursusleder: Sven Hanisch (på engelsk), Creditreform Flensburg Hanisch KG

7

Kommunikation & markedsføring – ”Kulturforskelle
i kommunikation”. Kursusleder: Ann-Kathrin Weller,
HOCHZWEI Büro für visuelle Kommunikation

8

Erhvervsfremme – ”Indblik i omkostningsstrukturerne
til din forretningsplan”. Kursusleder: Wolfgang Schmütz,
WIREG

9

Erhvervsfremme – ”Hvilke støttemuligheder findes der
i Slesvig-Holsten?”. Kursusleder: Stephan Lubomierski,
KielRegion og Johannes Dormann, WTSH

10

Salg & eksport – ”Hvordan når jeg kunder i Tyskland?”.
Kursusleder: Camille Markussen, Connecting Markets

11

Forsikringer – ”Erhvervs- og produktansvarsforsikring i
Tyskland: Enhver virksomhed kan risikere at blive stillet
over for krav om erstatningsansvar i forbindelse med
en skade”. Kursusleder: Ralf Althueser, Provinzial Nord
Brandkasse Aktiengesellschaft

12

Jura – ”Handel med Tyskland fra mit selskab i Danmark
eller opstart af selskab i Tyskland”. Kursusleder: Ulrike
Otter, Sozietät Jensen Emmerich Rechtsanwälte und
Notare

Tyskland på en eftermiddag
succes kræver ekspertise
Udvikling Assens og Business Tyskland glæder sig til at
byde dig velkommen til Tysklandsmesse.
4. maj, fra kl. 14 til kl. 17
Centrovice, Damsbovej 11 i 5492 Vissenbjerg (DK)
Erhvervs- og turismechef Kristine Lyngbo fra Udvikling
Assens og Business Tyskland byder velkommen og du får et
hurtigt overblik over den slesvig-holstenske økonomi.
Derefter starter sporene, hvor du har mulighed
for at tilmelde dig til tre af de følgende emner:

Tilmeld dig på
http://udviklingassens.dk/arrangementer
og vælg de tre spor, du gerne vil deltage i.
Tilmelding skal ske senest den 28.4.2017, kl. 12
Gratis entré.
Vi ser frem til en interessant faglig sparring!
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