
   
 

DANIDA BUSINESS PARTNERSHIPS DELEGATION DEN 27. - 31. MAJ 2013 

Grøn vækst i Bangladesh 

Kære ”danske virksomhed” 

 

I samarbejde med Andersen Consult ApS inviterer Den Danske Ambassade i Dhaka din virksomhed til 

at deltage i en Grøn Vækst-delegation til Bangladesh. 

 

Bangladesh repræsenterer et interessant marked med et stort potentiale for eksport af danske produkter 

og løsninger. De planlagte aktiviteter for delegationen giver en unik markedsføringsmulighed for 

danske virksomheder med hensyn til både eksisterende og potentielle partnere i Bangladesh, og 

ambassaden vil stå for at åbne døre og skabe kontakt til relevante offentlige såvel som private 

organisationer og virksomheder.  

 

 
 

BANGLADESH – 10 ÅR MED VEDVARENDE VÆKST 

Bangladesh har med sine 160 millioner indbyggere oplevet vækstrater på omkring 6% årligt de sidste ti 

år. Til daglig nyder en voksende middelklasse på omkring 20 millioner mennesker en øget levestandard 

og har indkøbsvaner, der kan sammenlignes med de vestlige lande. 

Eksporten er stigende på grund af den stigende internationale interesse for indkøb af varer til lave 

priser samt de lave produktionsomkostninger i Bangladesh. Hvad angår produktion, er landet blandt 

verdens billigste og har i de seneste år overtaget meget produktion, især inden for tekstil industrien, fra 

Kina og Indien. 



   
 

En konsekvens af den økonomiske vækst og urbanisering er, at efterspørgslen efter energi, cleantech og 

moderne, ren vandforsyning er meget større end udbuddet. Samtidig er den voksende middelklasse i 

stigende grad villige og i stand til at købe moderne sundhedsservices og vestlige varer. 

 

Delegationen vil fokusere på cleantech, energi, vand og affaldshåndtering – sektorer med en stor 

efterspørgsel i Bangladesh, og hvor danske virksomheder tilbyder produkter og løsninger i 

verdensklasse. 

 

Både den offentlige og private sektor i Bangladesh er beskæftiget med ambitiøse investeringer i disse 

sektorer og tilbyder gode markedsmuligheder for danske virksomheder. 

 

 
 

PROGRAM 

27. maj: Ankomst til Dhaka, briefing om Bangladesh og sektor briefings.  

Uformel middag i Nordic Club, Dhaka 

28. maj: Officiel åbning af delegationen med deltagelse af den Danske Ambassadør til Bangladesh 

Svend Olling og en række prominente bangladeshiske erhvervs- og 

regeringrepræsentanter 

 Reception hos den Danske Ambassadør 

29. maj: Besøg hos lokale virksomheder i og udenfor Dhaka 

30. maj: Besøg hos lokale virksomheder og opfølgningsmøder i og udenfor Dhaka 

31. maj: Afgang fra Dhaka 

 



   
Som deltager modtager man, ved ankomst, en invitationspakke fra ambassaden, som indeholder en 

indbydelse, en præsentationsbrochure, et program for seminarer og de individuelle B2B-møder 

arrangeret på baggrund af deltagernes specifikke ønsker. 

 

PRIS OG PRAKTISK INFORMATION 

 

Delegationen er støttet af Danida Business Partnerships (DBP) og deltagere kan få refunderet op til 

75% af udgifter til transport og ophold i Bangladesh, jv. reglerne for DBP. 

 

Estimerede udgifter: 

Transport og ophold: DKK 17.000 

Konsulentbistand til DBP:  DKK   7.500 

Revisorudgift ved refusion: DKK   2.000 

 

I alt ca.   DKK 26.500 

Tilskud fra DBP: DKK 19.875 

Egen betaling: DKK   6.625 

 

Vi håber, at det kunne have Deres interesse at deltage i delegationen. Eventuelle spørgsmål kan rettes til 

Leder af Handelskontoret i Bangladesh Anette Snedgaard Galskjøt, Ambassaden i Dhaka, 

anegal@um.dk, eller til Konsulent Lars Siggaard Andersen, Andersen Consult ApS, 

lsa@andersenconsult.com, mob: +45 25375554, adresse: Algade 41, 1., 9000 Aalborg.  

 

Tilmelding med angivelse af virksomhedens navn, adresse og CVR nummer samt navn på deltagere 

sendes til lsa@andersenconsult.dk.  

 

 

De bedste hilsner, 

 

 

Den Danske Ambassade, Dhaka  Andersen Consult, Aalborg 
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