Bliv en del af vores NETZVÆRK
Mødestedet for dansk-tysk erhvervsliv.

DANSK-TYSK HANDELSKAMMER

ONE-STOP-SHOP
Dansk-Tysk Handelskammer er platformen for
det erhvervsøkonomiske samarbejde mellem
Danmark og Tyskland. Som din kompetente
partner besvarer vi alle spørgsmål om de to
markeder. Vi tilbyder vores kunder individuel
rådgivning og informationer om alt lige fra
adressesøgninger til daglig support i forbindelse
med igangværende forretninger. Vejen til succes
i Tyskland kræver kun ét stop – hos Dansk-Tysk
Handelskammer.
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Handelskammer betyder, at vi kan netværke og
kommunikere med virksomheder, som vi ellers
ikke ville møde. Det har resulteret i værdifulde
kontakter, som er med til at styrke vores
virksomhed på flere forskellige niveauer. Alt i alt er
vores Premium Partnerskab hos Handelskammeret
utroligt udbytterigt.

Vores medlemskab giver os en tættere forbindelse
til vores tyske kunder. Dansk-Tysk Handelskammer
bidrager med indsigt og netværk og har spillet en
væsentlig rolle i flere af vores tyske forretningstiltag,
siden vi indledte samarbejdet med dem.
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MEDLEM AF HANDELSKAMMERET

FEM GODE GRUNDE

NETVÆRK
Vi giver dig adgang til det største dansk-tyske erhvervsnetværk med 600 medlemmer. Desuden arbejder vi
tæt sammen med brancheforeninger, regionale erhvervsorganisationer, myndigheder og ministerier. Vi finder
de rigtige samhandelspartnere til både internationale koncerner samt små og mellemstore virksomheder. Vi
inviterer vores netværk til:
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ɖɖ Store arrangementer som vores nytårsreception, sommerfest, generalforsamling og Oktoberfest for
ɖɖ Erhvervslivet
ɖɖ Seminarer med fagligt indhold
ɖɖ Gå-hjem-møder
ɖɖ Samtaler med politiske aktører

INFORMATIONER
Handelskammerets medlemmer er bedre informeret. Vores tre nyhedsbreve holder dig
løbende orienteret – også om kommende møder og arrangementer i Handelskammeret:

3
4
5

ɖɖ Members Update holder vores medlemmer opdateret om erhvervspolitiske emner og 		
markedstendenser
ɖɖ I Standpunkt kaster vi et kritisk blik på tysk erhvervspolitik og økonomi
ɖɖ Legal & Tax orienterer om juridiske forhold på det tyske marked samt gældende skatte 		
og afgiftsregler

SYNLIGHED

Synlighed er et vigtigt skridt på vejen til succes. Vi tilbyder derfor vores medlemmer at præsentere sig
i vores publikationer og på Handelskammerets hjemmeside:
ɖɖ Registrering i den elektroniske medlemsliste og i årsmagasinet NETZVÆRK
ɖɖ Annoncer og bannerreklamer
ɖɖ Virksomhedspræsentationer i vores nyhedsbreve og på vores hjemmeside

FORDELAGTIGE PRISER
Vi rådgiver om juridiske samt skatte- og miljørelaterede
spørgsmål, hjælper med at finde de rigtige
samhandelspartnere og arrangerer møder, events
og konferencer for eksterne partnere. Som medlem
får du rabat på disse serviceydelser – på lokaleleje i
Handelskammeret helt op til 50 pct.

MEDLEMMERNES REPRÆSENTANT
Vi gør brug af vores kontakter til tyske ministerier og offentlige
instanser i medlemmernes interesse. Handelskammeret baner
vejen for en lettere tilgang til det tyske marked.
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Kontakt
Marie Ohm
Membership Manager
mo@handelskammer.dk
T +45 33 41 10 36

Dansk-Tysk Handelskammer
Kongens Nytorv 26, 3. sal
DK - 1050 København
www.handelskammer.dk
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