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22 virksomheder fra Estland besøgte Vordingborg under Estonian Week i midten af maj måned, til et tætpakket program med virksomhedsbesøg, seminarer og møder mellem lokale virksomheder og de deltagende virksomheder fra Estland.

Estonian
Week oversteg
forventningerne

Udsigten til reelt udbytte af arrangementet, der havde til formål
at skabe kontakt mellem erhvervslivet i Vordingborg og Estland
har allerede vist sig fra flere sider. Det giver blod på tanden hos
Vordingborg Erhverv, til at gentage succesen.
Af Søren Lindquist

Udvikling Hos Vordingborg
Erhverv har man ikke givet sig
selv tid til at puste ud ret længe, efter tre dages Estonian
Week in Denmark i midten af
maj, der bød på et tætpakket
program fra morgen til aften.
Der er nemlig allerede tydelige tegn på udbytte af arrangementet fra både lokale virksomheder, og de deltagende
virksomheder fra Estland. Det
kalder på opfølgning, blandt
andet i form af besøg den
anden vej og en generel tilsikring af, at alle varme forbindelser holdes vedlige og udnyttes,
fortæller man hos Vording-

borg Erhverv, der faciliteterede Estonian Week i samarbejde med Vordingborg Kommune, Den Estiske Ambassade i København, Dansk-Estisk
Handelskammer og Enterprise Estonia, med hjælp og støtte
fra Væksthus Sjælland, Copenhagen Capacity, Eksportrådet
og ikke mindst fire lokale virksomhedsledere, hvoraf den
ene har stærke forretningsrelationer i Estland.

Alt klappede undervejs
Ifølge Susanne Sørensen, direktør hos Vordingborg Erhverv,
gik Estonian Week langt bedre
end man havde de turde håbe
på på forhånd.

- Selve arrangementet klappede så fint hele vejen igennem
og allerede nu, få uger efter,
har vi fra flere sider både her i
Vordingborg og hos de 22 deltagende virksomheder fra Estland, set sikre tegn på at der
er reelt udbytte at hente. Så vi
er ovenud tilfredse, fortæller
hun.
Foruden det faglige indhold med seminarer, virkomhedsbesøg og møder mellem
lokale og estiske virksomheder, bød programmet på en
række forskellige kulturelle
arrangementer såsom en særudstilling, koncert med estiske kunstnere og estisk uge
på Restaurant Borgen. Altsam-

Adm. direktør i Bisca, Michael Møller Jensen, havde besøg af tre estiske fødevarevirksomheder, og glæder sig over at man
fremover kan hjælpe hinanden med at afklare veje ind på det danske og estiske marked.

men sat i scene for yderligere at understøtte det samlede
udbytte af arrangementet.

Allerede udsigt til reelt
udbytte
Susanne Sørensen glæder
sig over, at der allerede så
kort tid efter arrangementet er klare indikationer af, at
der kommer et udbytte ud af
anstrengelserne.
- Der er så meget der peger i

retning af, at Estonian Week
fører til både samarbejde og
samhandel, og det er jo for
alvor dér , at man kan notere
sig en win-win. Det er vi selvfølgelig meget glade for.

Nu er relationen skabt
En af de lokale virksomheder der under Estonian Week
fik besøg af estiske virksomheder var kageproducenten Bisca. Hér sagde adm.
direktør Michael Møller Jensen om besøget fra tre estiske
virkomheder:
- Det estiske marked er
bestemt en mulighed vi kigger på. Vi har med besøget fået
startet en god dialog og har
fået kendskab til hinandens
udfordringer. Vi er alle ikkekonkurrerende virksomheder i
samme branche, og derfor kan
vi udveksle erfaringer og viden
og hjælpe hinanden med at
afklare veje ind på det danske
og estiske marked. Nu er relationen skabt og så må vi se hvordan vi bygger videre på det.

Mod på flere arrangementer af samme skuffe
Susanne Sørensen vil med erfaringerne fra Estonian Week i

øvrigt gerne kigge på mulighederne for i fremtiden at arrangere lignende arrangementer,
med fokus på andre lande eller
regioner.
- Når vi har så positiv en
oplevelse som det har været
tilfældet med Estonian Week,
giver det helt sikkert blod på
tanden til at gøre forsøget en
anden gang, med et andet
land eller en region. Men samtidig må jeg også sige, at det
kræver en ligeså unik optakt
som i dette tilfælde, hvor flere
lokale virksomheders meget
nære relationer til det estiske,
og en lang historie der binder
os sammen med Estland, helt
klart har været en døråbner og
været med til at udgøre fundamentet for at gøre det, siger
hun og tilføjer:
- Vi har hos os særligt fokus
på internationalisering og
samarbejde med udlandet,
så vi vil altid være åbne for
at kigge nærmere på andre
områder, hvis der kan spottes
et potentiale, slutter Susanne
Sørensen.

