
A C T I V I T I E S
R E P O R T

H A L V Å R  20201 .



Officiel udgivelse af Det italienske Handelskammer i Danmark
Layout og indhold er udarbejdet af medarbejderne i Det italienske Handelskammer i Danmark 
Publiceret: August 2020

Kontaktinformation:

Det italienske Handelskammer i Danmark
H.C. Andersens Boulevard 37, 4. th., 
1553 København V,
Danmark

Tel: (+45) 31 17 72 49
Email: info@danitacom.org
www.danitacom.org

| OAKRIDGE HOLDINGS



I N D H O L D

FEBRUAR                                                                                              s.  6

MAJ                                                                                                        s. 7

Buywine

Webinar Business opportunities                                           

LEDER                                                                                                    s.  4

MARTS                                                                                                  s.  6
Generalforsamling

JUNI                                                                                                        s. 8

Webinar Perspectives post-Covid19                                         
Webinar Wine sector                                 

Webinar Scandinavian Design                                        
Discover Lazio

Tourism in Verona

JANUAR                                                                                                s.  5

MARHER



Det første halvår af 2020 er uundgåeligt blevet mærket

af begivenhederne relateret til udbredelsen af Covid-19-

pandemien.

Restriktionerne og usikkerheden om fremtiden har

begrænset kommercielle aktiviteter i hele verden og har

forårsaget aflysninger eller udsættelser af de

begivenheder, der var planlagte i månederne marts-juni

2020. I Handelskammeret havde vi i foråret en fyldt

eventkalender med mange spændende initiativer, og har

derfor også måtte revidere vores aktiviteter, som følge af

situationen.

I Danitacom har vi fortsat vores arbejde for at styrke

italiensk erhvervsliv, både gennem erhvervsfremstød,

hvoraf de fleste i denne periode er foregået online, og

gennem ydelser målrettet italienske virksomheder, der

arbejder i Danmark. Handelskammeret har i de seneste

år opnået en særlig know-how inden for infrastruktur- og

bygningssektoren, som giver et enormt potentiale til

italienske virksomheder på området.

Udover de allerede påbegyndte byggeprojekter (Nyt

OUH, Universitetshospitalet i Køge, Storstrømsbroen,

Metrolinje M4), har den første halvdel af 2020 budt på

nye samarbejder med italienske virksomheder fra

yderligere to vigtige projekter inden for sektoren.

Et internationalt konsortium bestående af de italienske

virksomheder Rizzani de Eccher og Ati Project, samt

virksomheder fra Danmark, Sverige og Østrig (Sweco

Engineering, Creo Architets og Vamed), skal arbejde på

byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg, der begynder i

anden halvdel af 2020.

Et andet relevant projekt, i hvilket den italienske

virksomhed Renco S.p.a. spiller en fundamental rolle,

er byggeriet af den nye kompressorstation ved

Everdrup, som skal transportere naturgas gennem det

Baltiske Hav til Polen. Kompressorstationen er en del

af det større projekt Baltic Pipe Project.

I det første halvår af 2020 har vi desuden

præsenteret vores nye brand-identitet, der består af

et nyt grafisk design herunder en mere fængende og

alsidig hjemmeside, hvor både layout og indhold er

blevet opfrisket. Ved at kombinere lineære

elementer, der er kendetegnende for dansk design, og

den italienske elegance, afspejler den nye grafiske

identitet samspillet mellem de to kulturer, der danner

grobund for Handelskammeret. Det kulturelle aspekt

er også et vigtigt udgangspunkt for de kommercielle

relationer mellem Italien og Danmark, samt for vores

måde at arbejde på: effektiv, rettidig og professionel.

Med disse nye værktøjer og passionen for det vi laver,

arbejder vi hver dag for at komme tættere på vores

vigtigste mål: at styrke de italienske

handelsforbindelser i Danmark.

L E D E RS I D E  |  04



J A N U A RS I D E  |  05

I december 2019 startede det europæiske projekt

”MARHER – Heritage Marketing for competitiveness of

Europe in the global market”, som Handelskammeret er

ledende partner for. Projektet, som varer til januar 2022,

er finansieret af Erasmus+ Strategic Partnerships

Program KA2.

Partnerskabet består, udover Handelskammeret, af fem

organisationer fra fire europæiske lande: i-strategies

(Italien), FVB The Hive (Italien), CBE (Belgien), samt

universiteterne Syddansk Universitet (Danmark) og

Vytauto Didziojo Universitetas (Litauen).

Projektets centrale tema er konceptet ’Heritage

Marketing’ og hvordan dette bringes i spil i europæiske

virksomheder for at øge deres konkurrencedygtighed på

det globale marked.

Det primære mål med projektet er at skabe en ny

professionel rolle, The Heritage Marketer, som skal have

en kreativ og nytænkende funktion i virksomheden, med

særligt fokus på den historiske og kulturelle arv og

hvordan denne afspejler sig i virksomhedens

værdigrundlag, samt nutidige produktion og ydelser.

JANUAR

M A R H E R

Erasmus + KA2

I løbet af januar måned, efter det første projektmøde i

Bruxelles, påbegyndte Handelskammeret arbejdet med

projektets første intellektuelle output (IO1), der består

af et virtuelt Smart Map med gode eksempler på

virksomheder (herunder minimum tre danske), der

adskiller sig ved aktivt at bruge Heritage Marketing i

deres markedsføring. Arbejdet med IO1 fortsætter til

efteråret 2020. Det næste projektmøde afholdes i

slutningen af september 2020 i den lille italienske by,

Offida, hos vores italienske partner i-strategies. Mødet

giver mulighed for at gøre status over projektets

indledende fase og planlægge udarbejdelsen af

projektets kommende aktiviteter.
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B U Y W I N E

7.-8. FEBRUAR

Promofirenze, en del af

Handelskammeret i Firenze

D. 7. og 8. februar 2020 løb den populære toskanske

vinmesse, BuyWine, af stablen i Fortezza da Basso i

Firenze. BuyWine er en af de vigtigste kommercielle

initiativer inden for vinsektoren i Toscana, der i år blev

afholdt for 10. gang i træk. På messen kunne de 225

importører fra over 50 forskellige lande, møde et udvalg

af de 259 producenter, der præsenterede deres unikke

vine med henblik på øget eksport til udlandet.

Årets udgave af messen satte i højere grad end tidligere

fokus på den forberedende fase, særligt matching-

processen mellem de internationale importører og de

italienske virksomheder. Denne proces foregik via en

online platform, hvor importør og producent blev

matchet på baggrund af gensidig interesse, hvilket

garanterede en høj tilfredshed hos begge parter.

Vi har for tredje år i træk samarbejdet med

PromoFirenze, en del af Handelskammeret i Firenze, som

er en af arrangørerne af BuyWine. Endnu engang har vi

været glade for samarbejdet, der bliver styrket år for år.

Handelskammeret bidrog til årets messe med 14

kvalificerede skandinaviske vinimportører, som med

deres deltagelse er med til at øge eksportmulighederne

for toskanske vine på det skandinaviske marked.

17. MARTS

G E N E R A L-

F O R S A M L I N G

Det italienske Handelskammer i

Danmark, København

D. 7. marts afholdte Danitacom den årlige

Generalforsamling for medlemmerne. Mødet, der for

første gang blev afholdt online grundet Covid-19-

restriktionerne, bød bl.a. på fremlæggelse af

Handelskammerets årsbudget for 2019 og en

godkendelse af dette. Derudover blev det forventede

budget for 2020 præsenteret.

På Generalforsamlingen blev både Handelskammerets

aktuelle bestyrelse og revisor valgt.



Brancheorganisationen Confartiginato Imprese Varese

arrangerede d. 18. maj webinaret “Scandinavia: business

opportunities for Italian companies”, der havde til

formål at præsentere det skandinaviske marked.

Webinaret, som blev fremført af Handelskammerets

projektleder, Luca Cavinato, gav en fyldestgørende

introduktion til de muligheder, der kan være relevante

for virksomheder fra Varese-området på de nordiske

markeder.

De vigtigste sektorer i Danmark for virksomhederne fra

Varese, blev detaljeret gennemgået, bl.a. ved hjælp af

statistikker, specifikke sektordata, samt analyser af

nuværende og fremtidige trends.

En del af webinaret blev dedikeret til en præsentation af

dansk forretningskultur, nærmere bestemt det lokale

arbejdsmiljø og forskellige tilgangsstrategier til

markedet, set ud fra et kommercielt og kulturelt

synspunkt.

Udover ansatte fra Danitacom og Confartigianato

Varese, deltog også Den italienske ambassadør i

Danmark, Luigi Ferrari, og Handelskammerets

Generalsekretær, Chiara Dell’Oro Nielsen, i webinaret.

Efter webinaret har Confartigianato Imprese Varese og

Handelskammeret indgået en aftale, som i de følgende

måneder skal resultere i en række ydelser specifikt

dedikeret til virksomhederne i Varese-området.

W E B I N A R      

B U S I N E S S

O P P O R T U N I T I E S
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18. MAJ

W E B I N A R  P E R S P E C T I V E S

P O S T -C O V I D 19

20. MAJ

D. 20. maj 2020 arrangerede foreningen IMIT – Italian

Managers for International Trade, et online seminar

med fokus på situationen i hhv. Danmark og Norge som

følge af udbredelsen af Covid-19.

Handelskammerets projektleder, Luca Cavinato,

præsenterede i den anledning situationen på

sundhedsområdet i begge lande med særligt fokus på

de økonomiske konsekvenser og udsigter. Selvom både

Danmark og Norge naturligvis har været berørt af den

globale krise, har begge lande et solidt økonomisk

fundament, og har dermed fortsat været i stand til at

tilbyde vigtige og interessante muligheder til italienske

virksomheder i en tid, hvor det at finde nye kunder og

nye muligheder for eksport, er blevet endnu vigtigere.

IMIT - Italian Managers for

International TradeConfartigianato Varese



Grundet Covid-19-pandemien, blev størstedelen af vores

planlagte initiativer inden for vinsektoren rykket til enten

2. halvdel af 2020 eller til 2021. Da der ikke har været

drastiske eller pludselige fald i vinforbruget i Danmark,

har Handelskammeret i denne periode fortsat arbejdet

med at skabe og øge kommercielle aktiviteter i denne

sektor mellem de to lande. Med dette i mente,

arrangerede vi d. 29. maj et online seminar udelukkende

dedikeret til danske importører og distributører af

italiensk vin. Formålet med webinaret var hovedsageligt

at give en status på situationen i Italien, med særligt

fokus på produktiviteten på de italienske vingårde, på

forsyningskæden og på eventuelle problematikker

forbundet med den særlige situation. På webinaret

deltog også præsidenten for vinkonsortiet Consorzio dei

Vini del Piemonte, Nicola Argamante, som gav

deltagerne et helt særligt indblik i situationen fra et

vinfagligt perspektiv.

Webinaret blev en stor deltagermæssig succes, hvor over

30 professionelle aktører inden for sektoren lyttede med

og deltog aktivt i spørgerunden.

Det danske marked repræsenterer en vigtig

eksportmulighed for virksomheder i Lombardiet.

Brancheforeningen Confartigianato Monza Brianza

arbejder for at fremme deres medlemmers

internationaliseringsproces, hvorfor de arrangerede et

webinar omhandlende de markedsmuligheder, som det

skandinaviske marked tilbyder inden for design og

indretning. Onlineseminaret blev fremført af

projektleder Luca Cavinato, der gik i dybden med

nuværende og fremtidige møbel-trends. De kvaliteter

Danmark repræsenterer, gør markedet særligt

interessant for virksomhederne fra Brianza-området,

som kombinerer tradition og innovation med kvalitet,

komfort og æstetik.

Efter webinaret har Confartigianato Monza Brianza og

Det italienske Handelskammer i Danmark fornyet

kontrakten fra 2019, som gør at de lokale virksomheder

i Monza-Brianza-området får adgang til

Handelskammerets ydelser til en fordelagtig pris.

W E B I N A R  W I N E    

S E C T O R
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29. MAJ

W E B I N A R  

S C A N D I N A V I A N

D E S I G N  

 10. JUNI

Confartigianato Monza Brianza



Hele verden kender allerede Rom - den evige stad -

 men hvor mange kender egentlig til Lazio-området set

fra et gastronomisk perspektiv? I 2019 lokaliserede

Regione Lazio ca. 350 typiske produkter fra regionen og

fastslog i samme ombæring, at 25.000 hektar af

regionens territorium er dækket af vinmarker.

Handelskammeret har samarbejdet med Regione Lazio,

Unioncamere og IS.N.A.R.T. på projektet ”Discover

Lazio”, som havde til formål at promovere typiske

produkter og vine fra Lazio-regionen på det

skandinaviske marked. Projektet bestod af en

promoveringsaften i København d. 24. juni på den

italienske restaurant Térra e Cucina Urbantrattoria, der

er Marchio Q-certificeret, og som i 2020 blev valgt som

den bedste italienske up-and-coming restaurant i

verden af den italienske guide Gambero Rosso.

På promoveringsaftenen deltog danske vin- og

fødevareimportører, samt journalister inden for disse

sektorer.

Middagen blev sammensat af de råvarer, som projektets

13 deltagende virksomheder fra Lazio-regionen havde

stillet til rådighed.

Ved slutningen af eventet modtog alle deltagere

vareprøver på udvalgte produkter med henblik på at

stifte nærmere bekendtskab til disse.

I ugerne efter middagen har Handelskammerets

medarbejdere fortsat dialogen med de enkelte

importører og virksomheder. I anden halvdel af 2020

bliver der foretaget en række opfølgende aktiviteter,

hvor importører kan få tilsendt produkter af interesse,

kan deltage i online B2B møder med producenterne,

samt få tilsendt udarbejdet promoveringsmateriale.
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D I S C O V E R  L A Z I O

24. JUNI

Regione Lazio, Unioncamere,

IS.N.A.R.T.
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Danmark er det femtestørste land målt på antallet af

turister, der i 2019 besøgte Verona med i gennemsnit

7 overnatninger pr. ophold, hvilket gør Danmark til en

vigtig spiller på markedet for de økonomiske forhold i

Verona. Med det formål at styrke turiststrømmen fra

Danmark mod Verona og omegn, har

Handelskammeret i Verona og Det italienske

Handelskammer i Danmark samarbejdet på webinaret

"Tourism and Possibilities in Verona and Province

2020/2021", som var gratis for vores netværk at

deltage i. På webinaret, der fandt sted d. 30. juni

2020, blev deltagerne præsenteret for de unikke

muligheder, som området byder på inden for turisme,

samt kultur- og naturoplevelser. Webinaret gav også

deltagerne et aktuelt indblik i de forskellige scenarier

post-Covid-19 med det formål at præsentere hvad

sommer- og efterårssæsonen kan tilbyde de

udenlandske turister. Webinaret vakte stor interesse

hos de danske aktører i turismesektoren, hvilket

betyder at vi i 2. halvdel af 2020 lancerer det online

B2B-projekt ”Verona Tourism Week”, hvor lokale

virksomheder fra Verona og omegn får mulighed for at

præsentere deres ydelser for danske virksomheder i

rejsebranchen.

På webinaret talte Handelskammerets

Generalsekretær Chiara Dell’Oro, Den italienske

ambassadør i Danmark Luigi Ferrari,

Vicepræsident for Handelskammerets i Verona

Paolo Tosi, Markedsansvarlig i Handelskammeret i

Verona Natalie Belluzzo og Projektleder i Det

italienske Handelskammer i Danmark Luca

Cavinato.

SETTEMBRE

T O U R I S M  I N

V E R O N A

30. JUNI

Handelskammeret i Verona
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