


De primære drivere for Indien er lave omkostninger og adgang til talent. Det 
har gjort Indien til ”the outsourcing capital of the world”, med størstedelen af 
Fortune 500 og Global 2000, samt et stort antal små- og mellemstore virk-
somheder verden over, der benytter mulighederne for at accelerere udvik-
lingsarbejdet og reducere omkostninger gennem samarbejde med indiske 
IT-huse. 

Lige nu ændrer billedet sig dog, og en fremadstormende generation af ”pro-
duct startups”, inden for bl.a. SMAC-kategorien viser sig efter amerikansk for-
billede. Virksomheder der udvikler lokalt, men har deres primære markeder i 
USA og Europa. Begge strømninger rummer store muligheder for implemen-
tering af specialiserede danske IT-løsninger i større systemer.   

Missionens mål er at synliggøre de store muligheder, både udviklings- og for-
retningsmæssigt, som Indien kan tilbyde danske IT-baserede virksomheder. 
Turen vil give en indsigt og personlige kontakter, der kun opnås ved at være 
fysisk til stede.   

TURENS FORMÅL OG INDHOLD

•	En grunding introduktion til IT mulighederne i Indien; hvor branchen er på 
vej hen, vækstområder, forretningsmodeller, trends og det rodfæstende 
økosystem i bl.a. Bangalore og Kerala
•	Virksomhedsbesøg hos Indiens IT giganter så vel som succesfulde iværk-

sættervirksomheder 
•	Matchmaking arrangementer og oplæg fra danske virksomheder i Indien 
•	Individuelt skræddersyet mødeprogram, der sikrer relevante og kvalificerede 

møder med fremtidige partnere eller kunder

Under hele forløbet vil ICDK være rådighed for at sikre det optimale udbytte 
for din virksomhed.

INSPIRATIONS-
ARRANGEMENT OG 
EKSPORTWORKSHOP
Den 27. maj afholder 
Innovationscentret New 
Delhi et inspirations ar-
rangement i Århus for in-
teresserede virksomheder. 
Arrangementet vil give et 
indblik i det fremstormen-
de indiske IT-marked og 
hvilke muligheder marke-
det kan tilbyde de danske 
virksomheder. 

Samme dag og sted 
afholdes en eksportwork-
shop af Relocare, som 
vil klæde din virksomhed 
godt på til det indiske 
marked. Et hurtigt mar-
kedsindtog afgørende 
for bæredygtig succes. Vi 
vil derfor på workshop-
pen arbejde konkret og 
praktisk orienteret med 
den indiske kultur, og 
hvordan du mest optimalt 
danner gode relationer 
i Indien bl.a. via indisk 
kulturtræning. Vi kommer 
med konkrete bud på, 
hvordan du kulturelt kan 
opsætte samarbejdsafta-
ler og teamsamarbejde i 
Indien, og vi præsenterer 
en række konkrete hands-
on værktøjer og brugbare 
teknikker. Der vil være 
mulighed for at deltage i 
begge arrangementer.

INNOVATION CENTRE DENMARK OG PARTNERE LEVERER

MERE INFORMATION
For information om GLOBALmidt programmet kontakt venligst projekt-
leder i Agro Business Park, Louise Krogh Johnson på lkj@agropark.dk , tlf.: 
+45 8999 2507 eller besøg www.globalmidt.dk. 
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