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Styrkede tiltag og nye markedsmuligheder i lyset af COVID-19
 Belgien: Innovative løsninger til et bæredygtigt fødevareøkosystem
(Markedsudvikling)

Målet med de Styrkede
tiltag er at understøtte

 Belgien: Gentænkning af EUs fødevareproduktion og -forbrug: Hvilken rolle
spiller bioinnovation? (Myndighedsdialog – Green Deal)

danske styrkepositioner

 FAE: Akvakultur i de Forenede Arabiske Emirater (Markedsbevidsthed +
Myndighedsdialog)

konkrete eksportordrer på

 FAE, Saudi Arabien og Egypten: Bæredygtigt landbrug i regionen
(Myndighedsdialog + Allianceopbygning)
 Kenya: Kortlægning af muligheder inden for fødevarer og ingredienser
(Markedsanalyse + Myndighedsdialog)

strategisk med indsatser,
som kan resultere i
kort og lang sigt
i 2021 sætter vi gang i flere
markedsindsatser med
udgangspunkt i danske
virksomheders behov
Hvis din virksomhed er
påvirket af COVID-19 krisen

 Kina: Energieffektiv dansk fødevareproduktion og procesteknologier til den
kinesiske fødevaresektor under grøn omstilling (Markedsudvikling + Webinar)

og har behov for hjælp,
eller hvis du ønsker dialog
og rådgivning om nye

 Kina: Ressourceoptimering og effektivitet med fokus på madspild
(Markedsanalyse + Webinar)

markedsmuligheder på
eksportmarkederne, så
kontakt vores Global

 Kina: Feasibility studie af brugen af e-handelsplatforme i samarbejde med
Food Nation (Markedsanalyse)

Response Team ved at
udfylde denne
kontaktformular, så

 Peru: Optimering af svineproduktion (Markedsoverblik og allianceopbygning)

kontakter vi dig inden for 24
timer

 Storbritannien: Bæredygtig fødevareproduktion (Markedsanalyse)

De enkelte projekter

 Sydafrika: Øget effektivitet i agro-procesindustrien og waste-to-energy
løsninger til rødt kød- og fjerkræsindustrierne i det sydlige Afrika (Delegation)

udvikler sig. Kontakt den

 Sydafrika, Ghana, Kenya og Nigeria: Udvidelse af danske muligheder inden
for vandkultur, herunder sikker leverance af rent vand og bærdygtigt forbrug
(Markedsudvikling + Myndighedsdialog)

og information, eller se

 Tyskland: Samarbejde med supermarkedet EDEKA på affaldssortering og
madspild (Markedsudvikling)
 USA: Fremtidens Farm – Danske, effektive og bæredygtige
produktionsløsninger i Californien (Allianceopbygning)

relevante handelsafdeling
på ambassaden for status
mere på eksporthjælp.nu
The Trade Council er den del
af Udenrigsministeriet, som
hjælper virksomheder med
at realisere deres
ambitioner inden for
eksport, innovation og
vækst

