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Referat af seminaret
Før seminaret blev udleveret markedsrapporter fra de repræsenterede lande, deltagerliste,
program samt materiale om DMOG.
Dagen startede med spændende foredrag fra de inviterede gæstetalere, som på hver deres måde
gav indsigt i branchen med fokus på temaerne ”Olie og gas – nu og i fremtiden” samt ”Local Content
Requirements”.
Næste punkt på dagens program var indlæg fra repræsentanterne fra Eksportrådet, som i dagens
anledning var kommet hjem fra nær og fjern for at fortælle mere om markedsmulighederne i deres
respektive landeområder. Her fik deltagerne en smagsprøve på, hvad de forskellige markeder har at
byde på.
Eftermiddagens program stod på en workshop med tid til networking og mulighed for at gå rundt til
caféborde, hvor alle landerepræsentanterne stod klar til at svare på spørgsmål. Her var rig mulighed
for at få mere uddybende information om netop de markeder, som den enkelte havde interesse for,
samt for at få inspiration til nye markedsområder.
For en del sluttede dagen efter workshoppen, mens andre havde booket individuelle møder med
Eksportrådets repræsentanter, hvor en mere specifik dialog om den enkelte virksomheds interesser
kunne finde sted.
Mange deltagere har udtrykt deres store tilfredshed med dagen, som var udbytterig og informativ.
Vi i DMOG vil gerne sige tak til alle medvirkende for at være med til at gøre dagen til en succes.

Med venlig hilsen
Danish Marine & Offshore Group

Mogens Tofte Koch
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Glimt fra seminaret
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