Ja tak, selvfølgelig skal
min virksomhed være
med i netværket for
- hvorefter jeg modtager opkrævning af kontingent samt materiale om annoncering på
foreningens hjemmeside
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E-mail, kontaktperson

Tlf.

Skab værdifulde kontakter
i et håndplukket netværk

L E V E R A N D Ø R

11.100 kr. om året

Der investeres på livet løs i landbrug i udlandet i
disse år. De nye veje findes, fordi mulighederne
for yderligere ekspansion i Danmark er både
vanskelig og dyr. Danske landmænd er blandt
verdens dygtigste og mest effektive. Ved at
udnytte deres ekspertise rigtigt på et udenlandsk
landbrug er der god mulighed for at få succes.
Leverandørerne til dansk landbrug har en stærk
position hos landmændene. Derfor er det naturligt
at de, når de investerer i udlandet, ønsker at
fortsætte samarbejdet med de leverandører de
kender. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed
følger med landmændene ud i verden. Så bliv
medlem af foreningen Danish Farmers Abroad, og
giv din virksomhed mulighed for at blive en del af
et internationalt netværk af landmænd, som driver
landbrug i udlandet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Danish Farmers Abroad:
Erik Jantzen (formand)
Lars V. Drescher (næstformand)
Jens Ulrik Tarpgaard
Niels Hjort
Richardt Duus
Jytte Rosenmaj
Bjarne Vest

OBS!

Har du lyst til at vide mere om foreningen,
mulighederne for annoncering og evt.
sponsorering af diverse aktiviteter, er du
meget velkommen til at kontakte foreningen
på info@danishfarmersabroad.dk

Dato og underskrift

Danish Farmers Abroad • Laangawten 45 • Hinge • DK-8620 Kjellerup
Tlf. +45 2424 2770 • info@danishfarmersabroad.dk
www.danishfarmersabroad.dk

Bliv virksomhedsmedlem
og bliv en del af fællesskabet

Danish Farmers Abroad er et stærkt netværk af
investorer, selskaber, landmænd og virksomheder
med interesse i og for danske landbrug i udlandet.

På den markedsføringsmæssige side giver medlemskabet også landbrugets samarbejdspartnere
en enestående mulighed for at synliggøre deres
virksomhed overfor landbruget. Det kan bl.a. ske
ved annoncering på foreningens hjemmeside og
i de forskellige publikationer, som foreningen
udgiver.

Som virksomhedsmedlem og leverandør til
branchen opnår du en direkte kontakt til en
spændende målgruppe med den nødvendige
investeringslyst, vilje og erfaring - både med
branchen og med ”grænseoverskridende”
løsninger og muligheder.

Foreningen giver endvidere landbrugets leverandører, samarbejds- og sparringspartnere adgang
til konferencer, netværks- og erfamøder, hvor der
både er mulighed for at præsentere nye produkter
og høste erfaringer samt få gode råd fra brugere,
investorer og kolleger.

Du har således alle muligheder for at blive en del
af livet uden for Danmark sammen med en række
attraktive investorer og medarbejdere. I sig selv
en stærk position - og med de tilknyttede
markedsføringsmuligheder - en unik chance for
at sælge og gensælge din virksomheds fordele.

Udkærsvej 15, Skejby

En uundværlig
markedsføringsmulighed
Danish Farmers Abroad
Laangawten 45 , Hinge
DK-8620 Kjellerup

Der er ingen grænser
for dine muligheder

Virksomhedsmedlemskabet koster 11.100 kr. om
året. Det giver dig, ud over de kommercielle
fordele, også mulighed for at modtage alle
materialer. Du modtager bl.a. foreningens 10
årlige nyhedsbreve, der holder dig opdateret om
alt, hvad der rører sig i branchen og i foreningen.
Så send kuponen og vis engagement og interesse
for en spændende målgruppe med masser af
muligheder ude og hjemme.
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