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Hele dette år har uundgåeligt været påvirket af Coronapandemien, og ligeså har Handelskammerets aktiviteter i
2. halvår af 2020. Vi har taget udfordringen op, tænkt ud
af boksen og revurderet vores måde at holde events på,
for stadig at kunne følge vores målsætning om at være en
aktiv partner for både vores danske og italienske
netværk.
De digitale værktøjer har spillet en stor rolle i vores
nytænkning af eventplanlægningen og har gjort det
muligt at få arrangeret møder, og endda hele messer, i en
tid, hvor mulighederne for at rejse og samles mange
mennesker er stærkt begrænsede.

2. halvår af 2020 har budt på spændende samarbejder
med flere af vores mangeårige partnere, herunder
VeronaFiere, I Vini del Piemonte og Promos Italia for at
nævne nogle få. Fælles for alle projekter og initiativer har
været nye og anderledes koncepter, men vi har i alle
tilfælde fundet vores partnere yderst omstillingsparate
med et gå-på-mod og en vilje til at få tingene til at lykkes.
Denne eminente indsats vi har oplevet både fra vores
partnere, kunder og netværk har gjort os i stand til at
kunne fortsætte med en masse spændende initiativer i
løbet af efterårsmånederne og dermed holde gang i
hjulene i det omfang det var muligt. Blandt andet bød
efteråret på en lang række online B2B-møder inden for
sektorer som turisme, fødevarer og vin og kosmetik, samt
enkelte events med fysisk deltagelse med design og vin
som fokus.

LEDER
Digitaliseringen og de digitale værktøjer spiller en
større rolle end nogensinde før. Med disse følger
uanede muligheder, men også en større risiko for bl.a.
digitale angreb, hvorfor det er nødvendigt at være
forberedt på disse.
Handelskammeret startede i november 2020 det nye
europæisk Erasmus+ projekt ”ENGINE”, der netop
fokuserer på digitaliseringens trusler og hvordan man
bedst muligt kan klæde ansatte i SMV’er på til at
håndtere denne nye udfordring. Projektet er yderst
relevant i denne digitale tidsalder og ikke mindst set i
lyset af den igangværende globale pandemi, hvor
flere og flere aktiviteter er blevet digitaliserede.
Italien er og bliver et populært land blandt
danskerne, både når det kommer til lækre fødevarer
og vin, kvalitetsbevidst mode, samt alle de fantastiske
rejsedestinationer. På samme måde er Danmark
stadig et yndet eksportland for italienske
producenter inden for mange forskellige sektorer,
grundet den gode økonomi og stærke købekraft.
Denne gensidige tillid, kombineret med den store
passion for det vi laver, har været en af drivkræfterne
bag efterårets succes og er medvirkende til, at vi ser
positivt frem mod alle de spændende tiltag vi får på
programmet i 2021.

JULI
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7. JULI

6. - 9. JULI

WEBINAR: A GLASS
OF ITALY

ASSOCAMERESTERO

ENORA

Assocamerestero

Som optakt til vinsmagningen “A Glass of Italy” i
København deltog Danitacom d. 7. juli 2020 i et
webinar målrettet italienske vinproducenter
interesserede i at tilmelde sig eventet senere på året.

I løbet af 2020 har Handelskammerets General sekretær
Chiara Dell’Oro deltaget ved flere møder i Assocamerestero, den fælles organisation for de italienske
handelskamre i udlandet. Møderne blev i år tilpasset
verdenssituationen og er foregået online, bl.a. fandt et
møderne sted over flere dage fra d. 6–9. juli. Der var
mange punkter på dagsordenen i disse dage, hvor
generalsekretærerne fra de italienske handelskamre
rundt om i verden mødtes med lederne i Assocamerestero, samt de vigtigste italienske institutioner og
partnere i Assocamerestero. På første dag blev der talt
om corona-krisen og om dennes indflydelse på Assocameresteros arbejde, herunder hvordan organisationen bedst muligt kunne støtte Handelskamrene ude i
verden, og godkendelsen af de vigtige bidrag i form af
ekstraordinære ressourcer, der er afsat til handelskamrene i udlandet (CCIE). Det blev understreget, hvor
vigtigt det er straks at yde støtte både i ind- og udland
til virksomheder, der var er af COVID-19-krisen og
tilbyde de ekstraordinære ressourcer som organisationen har modtaget. Dertil blev den generelle ledelse af
MiSE, Ministro dello sviluppo economico, også fremlagt
idet de har påtaget sig og tilført flere vigtige poster og
kompetencer til CCIE-netværket. Dertil delte Unioncamere også nogle opdateringer om emnet for Fondo
Intercamerale. Anden dag blev brugt på projektet ”True
Italian Taste”, hvor flere handelskamre præsenterede
deres afholdte events til de andre deltagende handelskamre. Mødets tredje dag fokuserede på forskellige
europæiske projekter. Sidste dag var dedikeret til
internt arbejde i Assocamerestero, hvor der blev der talt
om vigtigheden af at fortsætte med at opretholde og
styrke samarbejdet mellem italienske kamre i Italien og i
udlandet, dvs. styrkelse af netværket, kommunukation,
deling af bedste praksis og andre tjenester.

Webinaret, der blev arrangeret af vores italienske
partner Enora, havde til formål at præsentere “A
Glass of Italy”-eventet, samt at give en analyse af det
danske marked inden for vinsektoren, og hvordan
dette klarede sig igennem Corona-krisens første
fase. Vores projektkoordinator, Signe Olsen, gav et
øjebliksbillede af situationen for den danske
økonomi, hjælpepakker og andre initiativer fra den
danske stat, samt gode råd til at komme i gang med
de kommercielle aktiviteter på ny.
Webinaret blev afsluttet med relevante spørgsmål
fra deltagerne.
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SEPTEMBER

3 - 5. SEPTEMBER

3 DAYS OF DESIGN
Den Italienske Ambassade i Danmark
og ICE - Italian Trade Agency
Handelskammeret bidrog i samarbejde med Den
Italienske Ambassade i Danmark og ICE – Italian Trade
Agency til design-eventet “3daysofdesign” som foregik
på forskellige locations i København fra den 3. – 5.
september 2020. Udstillingerne var mange og der var
noget for en hver smag, men fælles for alle udstillinger
ved årets 3daysofdesign var at der blev fokuseret på
bæredygtighed og cirkulær økonomi.
Til eventet lagde Den Italienske Ambassadør i Danmark,
Luigi Ferrari, de flotte rammer i form af Ambassadørens
residens midt i København til rådighed for den italienske
udstilling ved navn ”I Maestri della Bellezza”. Både
privatpersoner og professionelle havde mulighed for at
se og opleve den italienske elegance og fantastiske
designhistorie som følger modellen: ”I.T.A.L.Y:
Innovation, Territory, Artisan craftsmanship, Luxury and
Youth”.

Som udstillingens navn indikerer, var der
repræsenteret og udstillet nogle af de mest
anerkendte og historiske italienske designbrands
suppleret af musik fra nogle af de største italienske
kunstnere, men også nyere stilfulde brands var at
finde i Residensen.

De udstillende italienske virksomheder var Alias,
Barovier&Toso, Catellani & Smith, Desalto, Living
Divani, SMEG, MinimoMassimo og Azzurraceramica.
Det var en stor fornøjelse for Handelskammeret at
bidrage til eventet, der alt i alt var en stor succes med
over 300 professionelle og designentusiaster, der
besøgte udstillingen i løbet af de 3 dage.

SEPTEMBER
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28. SEPTEMBER - 2. OKTOBER

30. SEPTEMBER

VERONA TOURISM
WEEK

ROAD SHOW
ABRUZZO

Handelskammeret i Verona

Handelskammeret i Abruzzo

Efteråret har også budt på support og støtte til en hårdt
ramt turismesektor i form af online initiativer og B2Bmøder. Der kommer en tid efter Corona, Italien er stadig
et yndet ferieland for danskerne, og specielt Venetoregionen er en yderst populær destination.

I forbindelse med Marher-projektmødet i Offida,
arrangerede Danitacom, i samarbejde med
Handelskammeret i Abruzzo, projektet “Road Show
Abruzzo”. Projektet bestod af en række bilaterale
møder med virksomheder fra Abruzzo-området
med interesse i at komme ind på det skandinaviske
marked.

I slutningen af september samarbejdede vi med
Handelskammeret i Verona om projektet ’Verona
Tourism Week’, der blev indledt d. 30. juni med
webinaret "Tourism and Possibilities in Verona and
Province 2020/2021". Her blev deltagerne præsenteret
for de unikke muligheder, som Veneto-området byder
på inden for turisme, samt kultur- og naturoplevelser.
Efter succesen med webinaret arbejdede vi frem mod
slut september, hvor online B2B møderne mellem
skandinaviske rejsebureauer og operatører inden for
turismesektoren i og omkring Verona skulle foregå. Vi
havde deltagelse af mange forskellige typer
rejsebureauer med forskellige forespørgsler og ideer,
hvilket kun gjorde ugen endnu mere spændende at
planlægge.
Møderne blev afholdt på den virtuelle platform Zoom
hvor deltagerne kunne drøfte mulighederne for nye
samarbejder for den kommende turistsæson. Der blev
set lyst og positivt på 2021, hvilket kun glæder os på
Handelskammeret.

Virksomhederne repræsenterede mange forskellige
produktionssektorer, og hver virksomhed blev på de
personlige møder præsenteret for det potentiale,
som
markedet
tilbyder,
samt
hvilken
fremgangsmåde der anbefales for at stabilisere
forretningsrelationer mellem Abruzzo og Danmark.
Møderne blev afholdt d. 30. september hos
Handelskammeret i Chieti, der ligger i Abruzzoregionen, af projektleder Luca Cavinato og
projektkoordinator Signe Olsen.

OKTOBER
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30. SEPTEMBER - 2. OKTOBER

6. - 8. OKTOBER

MARMOMAC
RESTART
DIGITAL EDITION

PROMOS ITALIA
FOOD & WINE OG
KOSMETIK

Fra d. 30. september til 2. oktober havde danske
virksomheder inden for natursten-, marmor- og
granitbranchen mulighed for at deltage i årets
Marmomac arrangeret af Verona Fiere, der ligesom
mange andre messer, var flyttet ind på en online
platform under navnet "Marmomac Restart Digital
Edition".

Gennem efteråret har Handelskammeret afholdt
flere online events i samarbejde med vores
mangeårige partner Promos Italia. Den første online
B2B-aktivitet blev afholdt d. 6. - 8. oktober 2020 og
bestod af en række virtuelle møder mellem italienske
virksomheder inden for hhv. kosmetik- og
fødevaresektoren og skandinaviske buyers.

Det var Handelskammerets første online messe og vi
var spændte på at finde ud af hvordan det ville forløbe.
På trods af ændringen til online version var
deltagerantallet stor set det samme, og blandt de
tilmeldte var flere af de
førende producenter indenfor forskellige områder af
branchen.
Gennem den online platform var det muligt at afholde
webinars og præsentation af produkter, B2B møder
mv., så de deltagende buyers visuelt kunne opleve
forskellige produkter, samt lade sig inspirere og få nye
ideer.

Der var mere end 130 producenter repræsenteret
inden for de to sektorer. Handelskammeret bidrog til
projektet med en delegation af skandinaviske buyers
og formålet med møderne var at styrke
mulighederne for fremtidige samarbejder i en svær
tid, hvor fysiske møder oftest ikke har kunnet lade sig
gøre.

Verona Fiere

PROMOS Italia

Alle møderne blev afholdt på Promos Italias nye
online platform, som var blevet oprettet til formålet
for at facilitere kontakten mellem producent og
buyer. Denne platform blev brugt på samtlige af
efterårets aktiviteter afholdt af Promos Italia.

OKTOBER
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23. OKTOBER

A GLASS OF ITALY
ENORA
Vinsektoren har altid fyldt meget i Handelskammerets
eventkalender, hvorfor det har været vigtigt for os
stadig at være aktive inden for denne branche, selv i
denne svære periode.
Med stor forsigtighed og stor samarbejdsvillighed fra
vores italienske partner, Enora, folkene bag Kosmopol i
København, hvor eventet blev afholdt, samt vores
trofaste netværk af vinimportører, kunne 2. udgave af
vineventet ”A Glass of Italy” løbe af stablen d. 23.
oktober 2020 – denne gang i form af to spændende
Master Classes.
Selvom vi ikke kunne afholde hverken walk around
tasting eller publikumssession grundet de gældende
Corona-restriktioner, blev eventet en succes med ca.
30 professionelle inden for vinsektoren, der deltog på
to Master Classes. Efter hver Master Class var det
muligt for importørerne at få vin med hjem fra de
respektive vinhuse med henblik på at afholde et eller
flere uddybende B2B-møder online.
Til at præsentere de to Master Classes havde vi i
dagens anledning besøg af den dygtige sommelier,
Eliana Napoli, som introducerede de lækre vine og
relevant baggrundsviden om produktionsområder,
druer og meget andet. Vinproducenterne var med på
en online forbindelse, så de selv kunne præsentere
deres vinhuse og svare på spørgsmål fra salen.

Det var første gang Handelskammeret prøvede
kræfter med dette event-format, men “A Glass of Italy
2020” blev en stor succes for både producenter og
importører, idet både Master Class og B2B-møder gik
over al forventning.

NOVEMBER
PAGINA | 15
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17. - 19. NOVEMBER

19. NOVEMBER

PROMOS FOOD
& WINE

ASSOCAMERESTERO

PROMOS Italia

Assocamerestero

Efterårets anden aktivitet i samarbejde med Promos
Italia blev afholdt fra d. 17. - 19. november 2020
inden for vin- og fødevaresektoren.
Handelskammeret bidrog endnu engang med en
delegation af buyers med speciale inden for
fødevarer og vin. I projektet deltog producenter fra
hele Norditalien, og via den online platform fik
producenter og buyers mulighed for at afholde B2Bmøder med henblik på fremtidige samarbejder.
Vi har flere gange haft glæden af at samarbejde med
Promos Italia, som gør et fremragende arbejde ved at
støtte italienske virksomheder i at komme ud på flere
internationale markeder og udbrede deres services
samt produkter.

I november måned deltog vores Generalsekretær,
Chiara Dell’Oro, i Assocameresteros generalforsamling, der grundet Corona blev afholdt online.
På generalforsamlingen deltog også den
administerende direktør fra MiSE, XXXX???, og
generalsekretæren for Unioncamere. Dette møde d.
19. november var et af de vigtigste i 2020, idet både
regnskabet for sidste år skulle godkendes og dette
år afsluttes. Dertil skulle næste års budget
distribueres og godkendes. Der var på mødet 68
italienske handelskamre repræsenteret fra hele
verden og de blev budt velkommen af
Assocameresteros præsident, der opridsede
situationen for organisationens arbejde og Covid19’s forsatte indvirken på arbejdet. Til slut blev den
fremtidige udvikling af organisationen fremlagt og
regnskaberne godkendt.

NOVEMBER
PAGINA | 15

SIDES |E11T T E M B R E
23. - 24. NOVEMBER

23. - 24. NOVEMBER

WINE2WINE

B/OPEN

Verona Fiere

Verona Fiere

Efterårets sidste vin event ude af huset løb af
stablen d. 23. - 24. november 2020, hvor
Handelskammerets
mangeårige
partner
VeronaFiere afholdt den online aktivitet
“Wine2Wine Exhibition” som optakt til messen
“Vinitaly” i juni 2021.

Sideløbende med “Wine2Wine Exhibition” d. 23. 24. november 2020 afholdt VeronaFiere også
online på deres platform VF+ deres nyeste skud på
stammen, nemlig “B/open”, der oprindeligt skulle
have fundet sted i foråret 2020. B/Open-messen
er den allerførste messe i Italien, der udelukkende
fokuserer på økologi, og med dette initiativ følger
VeronaFiere med i verdensudviklingen, hvor der
kommer flere og flere forespørgsler på bæredygtige
produkter.

Den online messe blev afholdt på VeronaFieres
egen platform VF+ som gjorde information, B2B
møder, webinars mv. let tilgængelig for deltagerne.
Handelskammeret bidrog med et overraskende
stort antal deltagere, som kunne møde og tale med
italienske vinproducenter fra stort set hele Italien.
Der var et bredt udvalg af vine og druesorter
repræsenteret på platformen, samt flere
interessante webinars, som de deltagende buyers
kunne lytte med på og stille spørgsmål til.
Alt i alt var det både en god afslutning på et hårdt
år for vinbranchen og samtidig en god optakt til
2021, hvor vi forhåbentlig har mulighed for igen at
komme til Italien og smage på vinen, der hvor den
er bedst.

Den ideologi, som “B/Open” baseres på, passer
rigtig godt ind i den danske kultur, idet Danmark
ifølge statistikkerne har det højeste forbrug af
certificerede økologiske produkter per indbygger og
det kan læses at over 50% af befolkningen køber
økologiske produkter mindst en gang om ugen.
Derfor var det oplagt for de danske virksomheder
indenfor fødevare- og kosmetikbranchen at deltage
på B/open-messen, hvor de havde mulighed for at
få ny inspiration, networke og afholde B2B-møder
med italienske producenter af økologiske produkter
i de ovenstående brancher.
“B/Open” vokser ud af et solidt samarbejde mellem
forskellige institutioner, universiteter og andre
professionelle aktører inden for både sundheds- og
landbrugssektoren. Vi hos Danitacom er glade for
at kunne støtte virksomheder i vores netværk, der
har fokus på økologi og bidrager til den grønne
omstilling, samt promovere bæredygtighed i både
Danmark og Italien, som bliver et vigtigere og
vigtigere element og vinder mere frem blandt
forbrugerne.
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NOVEMBER
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24. - 25. NOVEMBER

BAROLO & FRIENDS
I Vini del Piemonte
D. 24. og 25. november 2020 gentog vi succesen fra ”A
Glass of Italy” med flere fantastiske Master Classes.
Denne gang satte vi fokus på vine fra Piemonteregionen med en helt særlig udgave af den populære
vinsmagning ”Barolo&Friends” inden det igen går løs i
Børsen til sommer.
”Barolo&Friends – Special Edition” blev arrangeret i
samarbejde med vores partner I Vini del Piemonte og
fandt sted på Kosmopol i København. Det blev to
intense, men gode, dage med masser af fantastisk vin.
Der blev afholdt i alt seks forskellige Master Classes,
hvor vine fra Barolo, Nizza DOCG, Langhe-Astiområdet, Canavese–området og den sjældne Erbaluce
di Caluso-drue, samt Timorasso og barbera-druen var
repræsenteret fra Piemontes unikke vinpalette.
Til alle Master Classes havde vi fornøjelsen af den
dygtige sommelier Eliana Napoli til at præsentere
Piemontes alsidige vinsortiment. Eliana gav os et
indblik i de mange vine, viden om druernes oprindelse,
produktionen og vinenes historie.
Dertil havde vi fornøjelsen af vinproducenterne på en
online forbindelse, hvor de havde mulighed for at
præsentere deres egen vin og kunne svare på
spørgsmål fra vinimportørerne i salen.

Igen takker vi I Vini del Piemonte for det gode
samarbejde og den store opbakning fra vores
netværk af vinimportører. Vi glæder os til at se jer
alle d. 4. juni 2021, hvor den 12. udgave af
“Barolo&Friends” igen løber af stablen i
København.

DECEMBER
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30. NOVEMBER - 4. DECEMBER

AUTUNNO PAVESE
Pavia Sviluppo
I løbet af november og december måned samarbejdede
Danitacom med Pavia Sviluppo, en underafdeling af
Handelskammeret i Pavia, på projektet ”Autunno
Pavese”, der hvert år sætter fokus på vin og gastronomi
fra lokalområdet. Formålet med projektet er at øge
bevidstheden om produkter "made in Italy" og især fra
Pavia-området, som er typiske italienske produkter af
høj kvalitet og autenticitet.
Pavia Sviluppo arbejder på at promovere og hjælpe
virksomheder fra Pavia-området ind på udenlandske
markeder, og anser Danmark som et potentielt
eksportland med mange muligheder. Ud over
Danitacom har de italienske Handelskamre fra Frankrig
(Lyon), Tyskland (München) og Holland (Amsterdam)
også været involverede i projektet.
Projektet med "Autunno Pavese" har været inddelt i to
forskellige faser, hvor første fase bestod af en række
webinars om eksportmarkederne ved de respektive
deltagende handelskamre, hvor de italienske
producenter fra Pavia kunne blive klogere på
markederne mv. Vores egen projektleder, Luca
Cavinato, præsenterede således det danske marked,
hvor han satte fokus på bl.a. salgskanaler,
marketingsstrategier og vigtigheden af digitale
værktøjer. Dette webinar fandt sted d. 6. oktober 2020.

Anden fase af projektet, der fandt sted i starten af
december 2020, inkluderede online B2B-møder mellem
danske importører og lokale, italienske producenter.
Handelskammeret bidrog med buyers fra flere forskellige
områder i Danmark og disse havde muligheden for selv
at udvælge hvilke producenter, de ønskede at tale med.
Før de forskellige B2B-møder havde de danske
importører allerede haft mulighed for at smage
produkterne fra producenterne, idet de havde modtaget
en pakke med produkter direkte fra Italien.
Efterfølgende har Handelskammeret kun modtaget
positiv feedback, hvorfor projektet må siges at være
vellykket, og vi takker Pavia Sviluppo, de italienske
producenter, samt de andre deltagende Handelskamre
for den store samarbejdsvillighed og organisering af
projektet.

DECEMBER
15. - 17. DECEMBER

PROMOS TURISMO
PROMOS Italia
Årets sidste event foregik i den sektor, der først blev
ramt af Covid-19’s hærgen, nemlig turismesektoren. I
samarbejde
med
Promos
Italia
afholdt
Handelskammeret et online B2B-projekt inden for
turismesektoren, hvor vi satte fokus på hele Italien som
turistdestination inden for forskellige rejsekategorier, for
bedst muligt at kunne støtte vores netværk frem mod
2021-sæsonen.
I projektet var repræsenteret en lang række af
operatører i turismesektoren, bl.a. inden for
kategorierne business-rejser, bryllupsrejser, sportsrejser,
food & wine travels, leisure mv. Det gav et bredt udvalg
af muligheder for de deltagende danske og svenske
rejsebureauer, som kunne bruge aktiviteten til at udvikle
nye samarbejder.
Handelskammeret bidrog med flere rejsebureauer fra
vores netværk og vi håber, at møderne giver grobund til
udvikling af nye rejsemål.
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EXPORT HUB
INTERNAZIONALE

SAVOR PIEMONTE

PROMO Firenze

Handelskammeret i Torino

PromoFirenze, som er en del af Handelskammeret i
Firenze, og Danitacom indgik i 2020 et samarbejde
om projektet ”Export Hub Internazionale” med det
formål at hjælpe virksomheder fra Firenze ind på det
skandinaviske marked. I projektet sættes der fokus på
følgende to sektorer; Mode & tekstil og Vin.

Når vi taler om Italien og italienske madkultur er det
svært ikke at bide mærke i og komme uden om
Piemontes vine og gastronomiske indflydelse. I
projektet ”Savor Piemonte”, der er delt i to faser og
sætter fokus på vin- og fødevaresektoren, har danske
importører og gastronomisk interesserede kunne høre
mere om de skønne smage fra regionen. Det er
Handelskammeret i Torino, der har stået i spidsen for
det forholdsvis nye projekt, hvor Danitacom deltager
sammen med italienske handelskamre fra fire andre
europæiske lande.

For hver af de to sektorer afholdes et webinar, der vil
præsentere det, der kendetegner det skandinaviske
marked gennem en skarp analyse af
distributionskanaler, markedstrends og hvilke
muligheder der eksisterer for italienske virksomheder
inden for sektoren. Forud for webinarene udarbejder
Handelskammeret
en
detaljeret
sektor/
markedsrapport med fokus på hver enkelt sektor
målrettet produktionsvirksomheder fra Firenzeområdet. Rapporterne sendes ud til de tilmeldte
virksomheder og har til formål at forberede dem på
emnerne i webinaret.
Det første webinar omhandlende Mode & tekstil
fandt sted d. 21. oktober, mens det andet webinar,
der sætter fokus på vinsektoren, finder sted i januar
2021. Efter hvert af de to webinarer får udvalgte
italienske virksomheder mulighed for 1-til-1
rådgivning af Handelskammeret om de konkrete
muligheder for deres virksomhed på det
skandinaviske marked. Flere af de deltagende
virksomheder har allerede gjort brug af tilbuddet og
vi håber at vores viden og hjælp kan være dem nyttig
i deres videre færd på det danske marked.

Den første del af projektet bestod af et webinar, der
fandt sted d. 17. november 2020, hvor en række
italienske producenter var inviteret til at lytte med.
Webinaret blev præsenteret af vores projektleder
Luca Cavinato og projektkoordinator Signe Olsen, og
gik i dybden med den danske vin- og fødevaresektor.
Der blev blandt andet grundigt informeret om
hvordan disse sektorer er blevet påvirket af Coronakrisen, samt fortalt om eksportmulighederne,
distributionskanalerne og andet relevant information
som italienske producenter skal være opmærksomme
på, når de i fremtiden samarbejder med danske
importører.
I anden del af projektet, som finder sted i starten af
det nye år, har deltagerne fra webinaret mulighed for
at deltage i online B2B-møder med danske importører
og dermed forbedre deres muligheder for at komme
ind på det danske marked. Vi ser frem til det videre
arbejde med projektet, som vi håber, på sigt, kan
skabe nogle gode samarbejder.
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STAY EXPORT
Unioncamere og Assocamerestero
Handelskammeret har gennem efteråret 2020
deltaget i projektet "Stay Export", der med en
række spændende og målrettede webinars, satte
fokus på tre vigtige sektorer i Danmark, nemlig
design, økologi og grøn energi. Projektet blev er
finansieret af Fondo Intercamerale 2020 og som
navnet "Stay Export" antyder, havde projektet til
formål at støtte italienske virksomheder i deres
internationaliseringsproces og åbne mulighederne
for eksport til nye markeder.
Efter de tre webinars fik udvalgte italienske
virksomheder muligheden for at deltage i en
mentoring-aktivitet, hvor Handelskammeret ydede
en særlig konsulentservice om markedet inden for
den pågældende sektor, hvor virksomheden
befinder sig.

Det første webinar om design blev afholdt d. 26.
oktober 2020 efterfulgt af webinaret om økologi
d. 27. oktober og til slut webinaret omhandlende
grøn energi, der fandt sted d. 16. november.
Selve projektet og mentorordningen blev
afsluttet i december med afleveringen af den
endelige opsummerende rapport.
Projektet blev udarbejdet i samarbejdet med
Unioncamere og Assocamerestero, og omfattede
45 lande.
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MARHER

ENGINE

Danitacom har siden december 2019 været ledende
partner på det europæiske Erasmus+ projekt
“MARHER”, der sætter fokus på den historiske
og/eller kulturelle arv i europæiske virksomheder og
hvordan denne bruges i fx den nuværende brand
identitet, produktion, markedsføring eller værdier.

Danitacom fik i september 2020 bevilget midler til
Erasmus+ projektet "ENGINE - Eleadership
maNaGers IN Europe". Projektet, som Danitacom er
ledende partner for, sætter fokus på temaerne cybersikkerhed og blockchain-teknologier og hvordan disse
koncepter kan implementeres i europæiske SMV’er.
Formålet er at uddanne flere medarbejdere i
virksomhederne i disse teknologier for at forbedre
SMV’ers evne til at forberede sig mod digitale angreb
og dermed øge konkurrencedygtigheden i europæiske
virksom-heder.

Erasmus + KA2

D. 29. september 2020 afholdt partnerskabet
projektets andet transnationale møde, der fandt sted
hos vores partner i-strategies i Offida, Italien.
Grundet Corona-situationen blev mødet afholdt
online med halvdelen af partnerne fysisk tilstede i
Italien. På mødet fik vi gjort status over de opnåede
resultater indtil nu, samt diskuteret de næste skridt i
projektet.
Partnerskabet skal gennem projektet udarbejde tre
intellektuelle outputs (IO):
IO1) Implementering af et virtuelt Europakort over
gode eksempler på arbejdet med ‘Heritage
Marketing’, IO2) Definering af kernefærdighederne
for den nye professionelle rolle ‘The Heritage
Marketer’, og IO3) Udarbejdelse af et online
træningskursus.
Vi har i september 2020 afsluttet arbejdet med IO1
og i oktober begyndt arbejdet med IO2.
Partnerskabet består, udover Danitacom, af fem
oganisationer fra fire forskellige lande (Italien,
Belgien, Litauen og Danmark) og projektet forventes
afsluttet i januar 2022.

Erasmus + KA2

Projektet startede i november 2020 og det første
møde, det såkaldte Kick-Off Meeting, blev afholdt
online d. 18. november, hvor projektet samt de
generelle regler og betingelser blev præsenteret. På
mødet fik projektets partnere også mulighed for at
lære hinanden at kende og for sammen at skabe
rammerne for de kommende års samarbejde.
Projektets resultater, som vil være tilgængelige for
alle EU-borgere, vil være baseret på det materiale,
der udarbejdes gennem de tre intellektuelle outputs:
1) At skabe et online træningskursus om cybersikkerhed til SMV’er, 2) definere en guideline til
hvordan man implementerer cyber-sikkerhed i
SMV’er og 3) oprette en digital platform som har til
formål at formidle den opnåede viden til
målgruppen.
Projektet vil vare i to år og partnerskabet består af i
alt syv organisationer/institutioner fra fem forskellige
lande: CBE – Coopération Bancaire pour l’Europe
(Belgien), FVB The Hive (Italien), Fondazione Luigi
Clerigi (Italien), Atlantis (Grækenland), Innobridge
(Bulgarien), DTU – Danmarks Tekniske Universitet
(Danmark) og Danitacom (Danmark).

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

