Ja tak, selvfølgelig skal
jeg/mit selskab være med
i netværket
- hvorefter jeg modtager opkrævning af foreningens kontingent.

Direktør

Evt. selskab

Land for aktiviteter

Adresse

Postnr. og by

E-mail, kontaktperson

Mød andre med
landbrug i udlandet

Der er dog en lang række udfordringer forbundet
med at etablere og drive landbrug i udlandet.
Udfordringer som med fordel kan drøftes
med kolleger i samme situation. I foreningen
Danish Farmers Abroad mødes investorer, som
driver landbrug i udlandet, og deler erfaring
- og erhverver sig ny viden. Så meld dig ind i
foreningen og bliv en del af et internationalt
netværk, der giver dig adgang til en række
spændende arrangementer.
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

Tlf.

Dato og underskrift

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

I N V E S T O R

Kontaktperson

Danske landmænd er i de senere år blevet mere
internationale end nogensinde. Der investeres
på livet løs i landbrug i udlandet, hvor produktionsomkostningerne ofte er væsentligt lavere
end i Danmark. Og danske landmænd er blandt
de mest effektive i verden. De kan med fordel
overføre deres viden til produktion i udlandet.

- og få del i guldkornene!
Meld dig ind branchens stærkeste
netværk, få del i den nyeste viden
- og hør mere om andres erfaring

Som medlem af Danish Farmers Abroad får du
adgang til et suverænt netværk af danske landmænd, investorer, selskaber, medarbejdere i
udlandet og leverandører til dansk landbrug i
udlandet.

•

Modtager foreningens nyhedsbrev
10 gange årligt.

•

Bliver en del af et internationelt netværk,
og får værdifulde kontakter.

•

Får mulighed for at deltage i erfagrupper 		
sammen med investorer fra det land, du er
etableret i.

•

Kan deltage i møder og konferencer med
fokus på landbrugsdrift i udlandet.

•

Får gode kontakter til de landbrugsskoler,
som uddanner driftsledere måltrettet mod
udlandet.

•

Får mulighed for at dine udenlandske 		
medarbejdere kan komme på efteruddanelse i
Danmark.

Du får mulighed for at deltage i erfagrupper og
arrangementer både i Danmark, og i det land
hvor du driver landbrug.

Og du modtager et målrettet nyhedsbrev, der
har til formål at gøre det nemmere for dig, dine
kolleger og dine medarbejdere, at være Danish
Farmers Abroad!

Laangawten 45, Hinge, 8620 Kjellerup

Meld dig ind i Danish
Farmers Abroad, hvor du
Danish Farmers Abroad
Laan gawten 4 5
H inge
DK - 8620 Kjellerup

Der er ingen grænser
for dine muligheder

Med dit medlemskab følger gode kontakter til
uddannelsesstederne og de nye unge landmænd
med mod og lyst til at prøve grænser af - samt
chancen for at mødes med erfarne kolleger i
uformelle rammer.
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