Udveksling
Udvikling
Kommunikation

Præsentation 2020
- Styrkelse af dit fransk-danske netværk
- Profilering af din virksomhed

- Bedre integration af dine ansatte
- Talrige fordele

Vores mål
Dansk-Fransk Handelskammer har til formål at fremme handelen mellem Frankrig og Danmark, og dette
gøres ved at lette kontakten mellem de to lande, samt forståelsen af hinandens kultur. Hvad angår handelsudviklingen mellem Frankrig og Danmark, stræber Handelskammeret efter at danne de bedste rammer for
virksomheder, som er aktive i udviklingen af handelen mellem vores to lande.

Varetagelse af dine interesser
Dansk-Fransk Handelskammer varetager sine medlemmers interesser hos henholdsvis de franske og danske administrative og politiske
myndigheder. Foreningen henleder opmærksomheden på de
problemer, som medlemmerne møder og på konsekvenserne af
forslag til love og beslutninger på den fransk-danske samhandel.

Udvikling af dit forretningsnetværk
Handelskammeret puster liv i og styrker sine medlemmers professionelle liv i Danmark. Hvert år organiserer vi ca. 20 forskellige arrangementer for bedst at dække vore medlemmers behov, hvad enten det er
store, mellemstore eller små virksomheder. Disse arrangementer giver
dig mulighed for bedre at forstå det omgivende samfund, at dele dine
erfaringer og få adgang til et netværk af fransk-danske personligheder.

Information om aktuelle emner i Danmark
Dansk-Fransk Handelskammer inviterer til konferencer, debatter og
middage for at informere om aktuelle emner i Danmark og Frankrig
om samfund, politik, økonomi og kultur for en bedre forståelse af
det omgivende samfund.

Udbredelse af kendskabet til din virksomhed
Du kan deltage aktivt i Handelskammerets arrangementer ved at
debattere om et aktuelt emne og fortælle om dine erfaringer. DanskFransk Handelskammer giver dig mulighed for at udbrede
kendskabet til din virksomhed via forskellige kommunikationsveje
(hjemmeside, konferencer, fordelskort ...).

Til gavn for dine medarbejdere
Som firmamedlem kan tre eller seks medlemmer repræsentere dit
firma ved vore forskellige arrangementer. Disse personer vil alle få
tildelt et fordelskort, som giver rabatter på diverse restauranter,
hoteller og butikker, både i København og i resten af verdenen.

Benyt dig af vores ydelser
Handelskammeret tilbyder en lang række ydelser. Som medlem kan
du enten gratis eller til fordelagtige priser benytte dig af disse:
rekruttering, modtagelse af nyankomne franskmænd, lønadministration, indlogering, interkulturel dannelse, mv. Besøg vores website for
yderligere information.

Præsentation af serviceydelser
pr. kategori

Sponsormedlem

Firmamedlem

Individuelt
medlem

Antal begunstigede*

6

3

1

Antal fordelskort

6

3

1

Invitation til arrangementer

Fortrinsret

Fortrinsret

X

Abonnement på nyhedsbrev

X

X

X

Indskrivning i og adgang til
medlemsfortegnelsen

X

X

X

Deltagelse i de nyankomnes dag

Gratis

Medlemspris

Medlemspris

Guide til nyankomne

Gratis

Gratis

Gratis

Tilbud om tjenesteydelser fra Handelskammeret: rekruttering, uddannelse, juridisk hjælp...

Medlemspris

Medlemspris

Offentlig pris

Omtale af nyheder fra dit firma i nyhedsbrevet

X

X

Interview i vores nyhedsbrev

X

Gratis annoncering af jobtilbud

X

X

Mulighed for at give tilbud til medlemmerne

X

X

Deltagelse i VIP arrangementer (middage,
morgenmad, private besøg …)

X

Én gang
om året

Støtte til organisering af arrangementer

X

Efter nærmere
undersøgelse

Præsentation af dit firma på én side, og dit logo
på alle siderne på vores hjemmeside

X

Adgang til Handelskammerets kartotek (400
emails)

X

Dit logo i vores nyhedsbrev, i vores brochure
og i vores emails

X

Skræddersyet service efter dine behov

X

*Antallet af ansatte i virksomheden, som kan benytte sig af Handelskammerets fordele, og som kan deltage i Handelskammerets b egivenheder.

Handelskammeret i tal:
● 130 medlemmer
● 15 000 besøg på www.dansk-fransk.dk hvert år
● Omkring 20 arrangementer om året
● Har eksisteret i over 30 år
● Medlem af CCIFI – 80 handelskamre: 25 000 medlemmer over hele verden

Dansk-Fransk Handelskammers bestyrelsesmedlemmer
Kontoret

Anders Torbøl Formand
Advokat

Pierre-Yves Jullien Næstformand
Tidligere CEO i Hempel A/S

Ulla Hellner Kasserer
Arkitekt UHTP Holding

Kim Meurs-Gerken Generalsekretær
Advokat hos Koch Christensen

Marine Artz

Tommy Ayouty

Géraud Billaudel

Michael Borrell

Camille Duval

Growth Hacker Saint-Gobain
Nordic and Baltic

Nordic & Baltic Countries
Director - Thales

Managing Director at
BNP Paribas Factor Nordics

SVP Continental Europe and
Central Asia at Total E&P

Deputy CFO, Nordic & Baltic
Countries, Thales

Ulrik Fonsmark

Nicolas Guilbert

Emmanuel Henry

Sanna Lauri

Olivier Mey

Venture Partner, Head of
Nordics at IMPACT

CEO Ange Optimization

Managing Director at
Alstom Denmark

Regional BD Manager
Engie

HR Director Nordic Countries
L'Oreal

Yana Minenko

David Molho

Pierre-Francois Riolacci Ph.D Jørgen Rossen

CEO
Renault Denmark

CEO Nordics and Baltics
Saint-Gobain

CFO
ISS

Ambassadedelegationer

Jean-Bapstiste Reyé
Direktør, Business France
Kommerciel rådgiver
Den Franske Ambassade

Direktør

Samuel Vaillant-Jørgensen

Ærespræsidenter

Caroline Ferrari
Ambassadør
Den Franske Ambassade

Polytechnicien

Marc Bouteiller
Chef for Handelsafdelingen
Den Franske Ambassade

David Michael Schjerlund
Kommerciel rådgiver
Den Danske Ambassade

Michael Starbæk Christensen
Ambassadør
Den Danske Ambassade

Dansk-Fransk Handelskammers sponsormedlemmer

Dansk-Fransk Handelskammer
Skindergade 7
1159 København
+45 53 76 42 42
contact@dansk-fransk.dk
www.dansk-fransk.dk

