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Find Charlotte (Eriksen) 
Montiel på:  
  
  
  
Brug Catamaran som 
forbindelseskontor, og få løst 
alle opgaver via én kontakt.  
Vi letter tilgangen til det 
franske marked uden 
sprogbarrierer. Konsulent 
rimer med ærlighed, 
grundighed og faglig indsigt. 
 

  
Medlem af Fransk forening 
af professionelle 
oversættere: 
  
 

 

  
  
 

 
 
Medlem af fransk forening 
for undertekstning: 
 
 

  
  
  
  
 
Kontakt: 
+ 33 (0)1 44 90 88 90 

bonjour@catamaran.fr  
www.catamaran.fr  
  
Catamaran 

70, av. de Clichy 

75017 Paris 

Frankrig 
 

 

 

 

Catamaran er glad for, at du læser vores nyhedsbrev.  
Ønsker du, at fravælge det, så send besked til: bonjour@catamaran.fr 

  

EKSPORTSEMINAR OM FRANKRIG                     

 2. JUNI 2022 I VEJLE 
Catamaran holder indlæg sammen med den 

danske Ambassade i Paris, Erhvervshusene m.fl. 

og Dennis Ritter er moderator. 

Tour de France de l’export er højaktuelt. 

 

 

 

                     

  

  

  

 PROGRAM (kortfattet) for TOUR DE FRANCE FOR EKSPORTØRER 
09.30 Startområde  

10.00 Velkomst ved Vejle Erhverv/Vejles borgmester Jens Ejner Christensen  
10.10 Dagens program ved moderator Dennis Ritter  

10.15 Velkommen til Frankrig ved Head of Economic Department Claire Camdessus og First 
Secretary Marc-Alexandre Panteris, Den Franske Ambassade i Danmark 
10.25 Fransk businesskultur ved direktør Charlotte Montiel, Catamaran 

10.50 Danske styrkepositioner ved handelschef David Schjerlund, den Danske Ambassade i Paris 
11.15 Pause ; 11.30  Case - en tour de force for danske velfærdsteknologiske løsninger.  

11.50 Case – Trusteds bjergetape på det franske marked ved Sales Manager Mette Abrahams 
12.10 Frokost/networking  

12.50 Sektoretaper som korte oplæg inden for hver sektor, herefter videndeling og spørgsmål.  
Sektor sundhed ; Sektor grøn ; Sektor TECH ; Andre brancher (Andre brancher – hvordan 

kommer man ind, og hvordan får man fodfæste på det franske marked via vidensdeling, kunde-
cases og rig mulighed for samtale ved Charlotte Montiel, Catamaran) 

Market entry Indsigt og sparring, hvis du overvejer at eksportere til Frankrig men mangler plan 
og strategi. Her kan du få en dialog med en rådgiver fra Trade Council og Erhvervshusene samt 
drøfte næste trin. 13.30 Pause ; 13.40 Den franske kultur, set fra en cykel! ved Dennis Ritter ; 

14.15 Eksportcafé, 1:1 møder mellem virksomheder og rådgivere ; 15.00 Målområde  

Tilmeld dig her 
Vælge det sektorspor, der passer bedst til din 
virksomhed. Deltagelse er gratis, men der er et 
no show fee på 500 kr.   Gratis parkering hele dagen. 
Tilmeldingsfrist 31. maj 2022. 

http://www.catamaran.fr/
https://www.linkedin.com/in/charlotteeriksenmontiel/
http://ataa.fr/
mailto:bonjour@catamaran.fr
https://www.conferencemanager.dk/tourdeexport

