___________________________________________________________________

WEBINAR:
BALTIKUM – OPEN FOR BUSINESS
De danske ambassader inviterer til webinar, tirsdag den 30. juni kl. 09.00 -10.00 (CET)
________________________________________________________________________________________

Hør de danske ambassadører og handelsrådgivere fortælle om
udviklingen i Estland, Letland og Litauen, og hvilke
muligheder de ser for danske virksomheder.

De tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen var blandt de første i
Europa til at åbne for rejse igen, først mellem de tre lande i en
”baltisk boble” og senere i forhold til det øvrige Europa. I dag kan
forretningsrejsende indrejse frit fra Danmark uden at skulle gå i
karantæne.

Praktisk info og program
Dato:
Tirsdag 30. juni
Sted:
Webinar
Tidspunkt: 09.00 -10.00 (CET)
Pris:
GRATIS

Økonomisk er Estland, Letland og Litauen som andre dele af Europa
hårdt ramt, men tilbageslaget ventes ikke at blive nær så markant som
under finanskrisen, som i sin tid ramte de baltiske lande meget hårdt.
Landene står i dag langt bedre rustet til at klare den økonomiske krise,
og der er forventning om, at økonomien vil komme tilbage på sporet i
2021.

Program:
Ambassadør
Hans Brask (Litauen)

De baltiske lande er en del af Danmarks nærmarked. I årtier har de
baltiske lande fungeret som underleverandør til industrien i de
nordiske lande. De vigtigste kompetencer ligger inden for træ,
metalforarbejdning, tekstil- og elektroniske produkter og anden
nicheproduktion.

Ambassadør Flemming Stender
(Letland)

I kølvandet på pandemien kan der opstå nye muligheder. I alle tre
lande er der afsat betydelige nationale midler i hjælpepakker og EUmidler til at stimulere økonomien.

Ambassadør Kristina Miskowiak
Beckvard (Estland)

Q&A med deltagelse af
ambassadernes
handelsrådgivere

De baltiske landes geografiske position giver en strategisk placering
for forretningsaktiviteter inden for logistisk og transport, og der er
planlægges mange ny-investeringer i moderniseringer af
infrastruktur, anført af det store fælles baltiske prestigeprojekt
jernbaneforbindelsen Rail Baltica.

Registrering:
Send mail til Inese Leja-Raphael
for tilmelding inelej@um.dk. Du
vil modtage sign-in link pr. email 29. juni 2020.

Ansporet af de stigende krav fra EU er den grønne omstilling kommet
højt på dagsordenen med fokus på energi og klima, hvor de baltiske
lande især er udfordret i forhold til at øge energi-effektivitet og
omstille til mere vedvarende energi, f.eks. vind-energi.

Kontakt:
Inese Leja-Raphael
Commercial Adviser

De baltiske lande klarer sig godt i forhold til digitalisering, og coronakrisen har sat yderligere skub i den udvikling. e-Estonia er et
verdensførende brand, og de to andre lande er også godt med.

E-mail: inelej@um.dk
Mobil: +371 2929 7204

Med den spændte sikkerhedspolitiske situation i Østersø-regionen er
de baltiske lande blandt de europæiske lande, der bruger allerflest
ressourcer på at styrke forsvar og sikkerhed gennem nationale
budgetter og med støtte fra europæiske fonde.

Arrangører:

