København, den 9. september 2013

Invitation
Eksklusivt foredrag med Tysklands tidligere Udenrigsminister og Vicekansler
Hr. Joschka Fischer
Torsdag den 3. oktober 2013 kl. 9.00 – 12.00
Industriens Hus, København
Indian-Danish Forum har hermed den store glæde at kunne invitere til dette eksklusive
foredrag.
Som markant, tysk Udenrigsminister og Vicekansler (1998-2005) for en af verdens stærkeste
økonomier har fhv. partiformand for Bündnis 90/Die Grünen og fhv. forbundsdagsmedlem, Hr.
Joschka Fischer, en unik viden om og indsigt i samhandlen mellem BRIK-landene og EU. Hr.
Joschka Fischer vil ved mødet i København tale om, hvordan EU-lande som Danmark og
Tyskland i særlig grad kan udbygge relationerne til Indien. Desuden vil Hr. Joschka Fischer
kommentere resultatet af det tyske Forbundsdagsvalg, der finder sted den 22. september
2013.
Indiens nye Ambassadør i Danmark, H.E. Hr. Niraj Srivastava, vil være til stede ved mødet.
Indien er, trods den globale krise, blandt verdens hurtigst voksende økonomier med en årlig
vækst på 4-5% og en middelklasse, der i stigende grad orienterer sig mod vestlige
forbrugsgoder. Der forudses i de kommende år betydelige private og offentlige investeringer,
der skal sikre fastholdelse af den indiske vækst. Der er herunder særlig fokus på grøn vækst,
udbygning af infrastruktur og sundhed. Det er vigtigt for dansk økonomi, at danske
virksomheder forholder sig aktivt til og udnytter matchet mellem indiske behov og danske
kompetencer.
Arrangementet afholdes den 3. oktober 2013 kl. 9:00 hos Dansk Industri, H.C. Andersens
Boulevard 18, 1553 København V. Prisen for deltagelse er 695,- kr. Bindende tilmelding bedes
venligst ske online på www.indiandanishforumevent.dk eller til vores eventchef, Fr. Gitte
Christensen, gic@indiandanishforum.dk senest den 27. september 2013. Efter bindende
tilmelding fremsendes fakturaen. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.
Program:
Kl.09.00 - 09.30:

Ankomst, registrering og kaffe & croissant.

Kl.09.30 - 09.45:

Velkomst ved Dansk Industri samt Indian-Danish Forum v. bestyrelsesformand, fhv.
folketingsmedlem Hr. Niels Ahlmann-Ohlsen.

Kl.09.45 - 10.15:

Indisk underholdning.

Kl.10.15 - 11.15:

Foredrag og spørgsmål v. Hr. Joschka Fischer samt afslutning af sekretariatschef
Hr. Søren D. Reipurth Advokat, Johan Schlüter Advokatfirma.

Kl.11.15 -12.00:

Traktement, samvær og networking.

Med venlig hilsen

Indian-Danish Forum
Søren Danelund Reipurth
Sekretariatschef
Indian-Danish Forum har til formål at fremme samhandlen mellem Danmark og Indien ved
medlemmernes udveksling af viden og erfaringer. Indian-Danish Forum har i dag, Cowi A/S,
Ecco Holding A/S, Novozymes A/S, A.P. Møller – Mærsk A/S, FLSmidth & Co. A/S, DSV Air &
Sea Holding A/S, Torm A/S, Kromann Reumert og Vejle Rejser ApS blandt sine stiftende
medlemmer.

