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Afrika - mulighedernes land? 

Går du med tankerne om at undersøge forretningsmuligheder i Afrika, eller er du allerede i gang 
med en internationaliseringsstrategi. Så har vi et tilbud, der har hjulpet mange virksomheder 
med at kvalitetssikre deres internationale projekter.  

Invester i Vækst - AFRIKA 
Andersen Consult har gennem flere år hjulpet nordjyske entreprenører gennem netværk, med at 
sikre fremdrift af deres projekter. Ud fra disse mange erfaringer står det helt klart, at via netværk 
får man den bedste rådgivningsplatform, da det giver fri adgang til 10-15 andre entreprenører i 
samme situation. Denne form for rådgivning, har man ikke adgang til mange andre steder.  
 
Den 14. marts holder vi opstartsmøde på vores nye netværk Invester i Vækst - AFRIKA, som er et 
tilbud til nordjyske entreprenører, hvor du får indsigt i forretningsmulighederne i Afrika uanset 
branche – hvad enten man ønsker et samarbejde eller en konkret etablering. Afrika har et kæm-
pe vækstpotentiale, hvorfor det handler om at være med fra start. 
 
Netværket har fokus på fælles sparring om udfordringer og muligheder, som alle diskuteres 
åbent i et lukket forum. Derved sikrer netværksdeltagerne en kvalitetssikring af deres individuelle 
projekt og indsatsområder.  
 
Andersen Consult har siden 2004 kørt et lignende netværk rettet mod Asien, som stadig modta-
ger ansøgninger om optagelse i netværket.  
 
Vi har i Andersen Consult endvidere specialiseret os i projektudvikling i samarbejde med Danidas 
erhvervsprogrammer, der yder tilskud til kommercielle partnerprojekter på op til DKK 10 mio.   
 
For mere information om Invester I Vækst - Afrika eller Invester i Vækst - Asien venligst kontakt 
Andersen Consult på info@andersenconsult.com, tlf. 2537 5554 /2138 5888, eller besøg vores 
hjemmeside på www.andersenconsult.com.  
 
Vi ser frem til at høre fra dig.  
 
Med venlig hilsen 
Lars Siggaard Andersen 

 
 


