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„Eksport – med vilje“

Praktisk eksportarbejde er hårdt arbejde. Få ting kommer af sig selv. 
Hvis du udfører eksportarbejde – med vilje, så vil dine resultater blive 
bedre, end hvis indsatsen kan karakteriseres mere som „on-off“. Du 
bliver den dedikerede, resultatjagende eksportansvarlige, der ved at 
grundige forberedelser, skarphed, refleksion, tålmodighed og konse-
kvent adfærd gør en væsentlig forskel. 

Kom og få inspiration, gode råd og værktøjer til din eksportindsats. 2 
erfarne specialister deler deres viden og erfaringer med dig. Tag gerne 
et par spørgsmål med fra din egen eksporthverdag. 

Kl. 08.15  Velkomst og introduktion 
 v/ Jens Jørn Josefsen, Vejle Erhverv

Kl. 08.30 „Eksport – med vilje“ 
 v/ Claus Juel Pedersen, JUEL PEDERSEN

Kl. 09.15  „Spotlight på din eksporthverdags kontrakter og 
 aftaler” v/ Dorthe Kling Zinck, bizzjur

Kl. 10.00  Afrunding 
 v/ Jens Jørn Josefsen, Vejle Erhverv

Kl. 10.05  -12.00  Mulighed for én-til-én- møde med Dorthe Zinck  
 og / eller Claus Juel Pedersen forudsat tilmelding  
 inden mødedagen. Max. 15 minutter pr. virksomhed.

Claus Juel Pedersen. Indehaver af eksportrådgivningsvirksom-
heden JUEL PEDERSEN. Claus Juel Pedersen har i mere end 25 år har 
hjulpet danske eksportvirksomheder, med at udvikle og vækste deres 
forretning, samt med at styrke deres lederes kompetencer. Claus Juel 
Pedersen har fra tidligere, en baggrund som resultatansvarlig eks-
portchef i større danske, internationale virksomheder. 

Dorthe Zinck. Erhvervsjurist. Indehaver af virksomheden bizzjur. 
Dorthe Zinck har i 16 år arbejdet som jurist for en række internationale 
virksomheder og derigennem oparbejdet en stor erfaring med indgå-
else af internationale kontrakter. Dorthe Zinck har desuden speciale i 
rettigheder og hjælper derigennem med at sikre at virksomhedernes 
rettigheder er klar til eksport. 

Tid og sted:

Torsdag 3. oktober 2019 
Kl. 08.15 - 10.00 

+ 1:1 samtaler

Resillince house
Lysholt Allé 6
7100 Vejle

Tilmelding:

Tilmeld dig her

Inspiration, gode råd og værktøjer til din eksportindsats

3. OKTOBER 2019 
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Dorthe ZinckClaus Juel Pedersen

https://tilmeld.vejle.dk/869/

