Pressemeddelelse
Tønder, d. 09.04.2019

Nye muligheder for tysk-dansk samarbejde på eksportmarkedet
Tønder Kommune og Wirtschaftsförderung Nordfriesland styrker det tysk-danske samarbejde i
erhvervsregionen med aktiv networking på Schackenborg Slot.
MØGELTØNDER – På årets tysk-danske eksportnetværk var der konkret støtte og praktiske tips til
virksomheder og deres første eller næste skridt på det udenlandske marked. Hertil deltog 60 deltagere fra
virksomheder, nord og syd for grænsen, på Schackenborg Slot i Møgeltønder. De lyttede til de praktiske råd
fra oplægsholderne.
Det tysk-danske projekt Fit4Jobs@WaddenC (F4J) er aktivt engageret i dialog og samarbejde i den tyskdanske erhvervsregion. Målet er at udnytte synergier og dermed fremme udviklingen af en fælles
businessregion. Virksomheder på begge sider af grænsen skal motiveres og kvalificeres til et
grænseoverskridende samarbejde. Desuden har initiativet til formål, at understøtte de lokale
erhvervsdrivende med, at tiltrække faglært arbejdskraft. Dette sker blandt andet ved at opbygge et solidt og
fungerende grænseoverskridende netværk.
Tommy Seeberg er leder af et tysk og dansk datterselskab af Hydro Precision Tubing. Han er overbevist om,
at tyskerne kunne lære noget af danskernes engagement og gå-på-mod. Omvendt kunne danskerne bruge
tyskerne som rollemodel, med hensyn til disciplin og grundighed især med hensyn til dokumentation.
Christoph Voß fra Voss GmbH & Co. KG påpeger, at det er vigtigt at bemærke og respektere de respektive
landes kulturelle forskelle. Dette refererer ikke kun til forskellige smag og præferencer, men især til behovet
for forskellige markedsføringsstrategier i hvert af landende. Han fortæller om erfaringerne med at etablere
webshops i 7 europæiske lande.
Export-specialisten Christian Lohse fra Adolf Nissen Elektrobau GmbH & Co. KG, som distribuerer
trafiksikkerhedssystemer fra Tönning til mere end 60 lande, ytrer sine bekymringer: „Det er groft uagtsomt at
antage, at man bare kan overføre hjemmemarkedets vaner og metoder til et naboland."
Et helt andet afgørende synspunkt i erhvervsforholdet Tyskland og Danmark, ser Prof. Dr. Thomas Ebel fra
Syddansk Universitet, som taler om de mange ”hidden champions” der findes i regionen. Efter hans
opfattelse, er fremtidige investeringer inden for digitalisering uundværlige.
Der var enighed om, at kommunikation og netværk mellem de to lande er alfa og omega. Dette støtter
Tønder Kommune aktivt. „Vores mål er at samle potentielle grænseoverskridende samarbejdspartnere, for at
lette hinandens adgang til eksport- og distributionskanaler på nye markeder,“ siger Carsten Borg,
erhvervskonsulent i Tønder Erhvervsråd.
Arrangementet blev organiseret af Tønder Kommune og Wirtschaftsförderung Nordfriesland, i samarbejde
med Dansk Industri, Unternehmensverband Unterelbe Westküste e. V. og Industrie- und Handelskammer zu
Flensburg.
Arrangementet er et tilbud igennem Interreg5a-projektet ”Fit4Jobs@WaddenC” og er finansieret af Interreg5A Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling.

Kontakt: Jan J. Diers, projektleder, jajdi@toender.dk eller på +45 2934 8103
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FAKTABOKS
Fit4Jobs@WaddenC er et EU-støttet interregionalt arbejdsmarkedsprojekt med et samlet budget på
15 millioner kroner.
Projektpartnerne er:
- Tønder Kommune
- Kreis Nordfriesland
- Tønder Handelsskole
- Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland
Derudover er der tilknyttet over 40 netværkspartnere fra både den danske og den tyske side af
grænsen.
Projektet startede i marts 2018 og afsluttes i februar 2021.
Læs mere på: www.f4j.dk
Find os også på: Facebook og LinkedIn (Fit4Jobs at WaddenC)

Projektlederen Jan J. Diers byder alle deltagere velkommen.

Tommy Seeberg fra Hydro Precision Tubing fortæller om kunsten at lede en dansk og en tysk
virksomhed samtidig.

Pauserne blev brugt til at netværke på tværs af grænsen.

