
                            
 

 
 

 
København og Hamborg – to stærke partnere, en konkurrencestærk 
region 
 

København, 30. oktober 2015 
 

 
Mere end 250 danske og tyske erhvervsledere mødes mandag den 2. november i 
Industriens Hus i København til den anden udgave af Hamburg Copenhagen Business 
Forum for at styrke samarbejdet mellem metropolerne København og Hamborg.  
 
Metropolregionerne København og Hamborg er innovative og dynamiske vækstcentre. Der er stort potentiale 
for at skabe en region, som er konkurrencedygtig i europæisk sammenhæng. Derfor afholder Dansk-Tysk 
Handelskammer og Handelskammer Hamburg i samarbejde med Dansk Industri og andre partnere den 
anden Hamburg Copenhagen Business Forum, denne gang i København.  
 
Samarbejdet mellem København og Hamborg er allerede i dag stærkt og traditionsrigt og 
heldagskonferencen fokuserer på, hvordan samarbejdet mellem virksomheder, erhvervsorganisationer og 
politiske aktører kan intensiveres. Dette års konference sætter fokus på samarbejdsmulighederne inden for 
sektorerne energi, life science, ejendomsbranchen, logistik, it og turisme. Stærke oplægsholdere fra både 
Danmark og Hamborg fremlægger deres bud på, hvordan der kan skabes vækst og samarbejde ved at 
kombinere danske og tyske kompetencer.  
 

- Det er vigtigt for at styrke og fastholde væksten i de to metropoler, at politikere og virksomheder kan 
mødes og udveksle erfaringer og ideer. Med arrangementet i Industriens Hus skaber vi rammerne 
for et fortsat stærkt samarbejde mellem København og Hamborg - og Danmark og Tyskland som 
helhed, siger direktør Tine Roed, DI. 

 
- Den store interesse fra dansk og tysk erhvervsliv – knap 100 deltagere fra Hamborg – vidner om, at 

virksomhederne er villige til at lære hinanden bedre at kende og knytte kontakter. Det er vigtigt, da 
det nemlig er virksomhederne, som er den primære drivkraft bag samarbejdet. Med konferencen har 
vi skabt en enestående platform, hvor virksomhederne kan netværke og styrke samarbejdet, siger 
Jens-Peter Saul, formand for Dansk-Tysk Handelskammer, der også på dagen bliver udnævnt til 
HamburgAmbassador af Hamborgs første borgmester, Olaf Scholz.  

 
På konferencen vil Københavns overborgmester Frank Jensen og Hamborgs første borgmester Olaf Scholz, 
debattere mulighederne for et tættere bånd mellem de to byer. Det sker kl. 10:30-11:15 i Industriens Hus. 
 
Der er pressebriefing med Frank Jensen og Olaf Scholz fra kl. 11:20 til kl. 12:00.  
 
Pressen er velkommen til at deltage i hele programmet eller dele af det. Det er også muligt at arrangere 
individuelle interviewaftaler med oplægsholderne. 
 
Konferencesproget er engelsk. 
 
Se programmet her. 
 
Tid og sted 
Mandag den 2. november 2016, kl. 9.30-17.30 hos Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, Kbh V. 
 
Tilmelding 
Tilmelding nødvendig til sbh@handelskammer.dk. 
 
 

http://www.handelskammer.dk/fileadmin/ahk_daenemark/Veranstaltungen/HCBF2015/Programme_HCBF2015_180915.pdf
mailto:sbh@handelskammer.dk


                            
 

 
Mere information og mulighed for interviews med oplægsholdere, kontakt: 
Sandra Bækby-Hansen, Marketing & Communications Manager, +45 30910704 
 
 

 

Dansk-Tysk Handelskammer støtter og fremmer samhandlen mellem Danmark og Tyskland. Dansk-Tysk 

Handelskammer hjælper virksomheder med alt lige fra opstart til rådgivning i forbindelse med deres løbende 

forretninger i begge lande og tilbyder en fleksibel og professionel service tilpasset den enkelte 

eksportvirksomhed. Dansk-Tysk Handelskammer er desuden medlemsorganisation for mere end 630 

virksomheder.  

 
Læs mere om Dansk-Tysk Handelskammer på vores hjemmeside   www.handelskammer.dk 
 

http://www.handelskammer.dk/

