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DRAFT -Program for:
Studie- og investeringstur til Tyrkiet 11.- 15. juni
2019.
Subtitel: Explore the investment possibilities in the Turkish dairy and
beef cattle sector
Edition: 19 04 15

Tid
Tirsdag den 11. juni:
14:55
Afrejse CPH Lufthavn - ankomst Istanbul kl. 19:05
TIDSFORSKEL Tyrkiet: +1 H
22:30
23:55
24:00
00:30

Afgang fra Istanbul mod Konya
Ankomst Konya
Afhentes i lufthavnen og med bus til hotellet.
Check-in på Hotel Özkaymak, Konya
http://konya.ozkaymakhotels.com.tr/

Godnat
Tid
07:00

Onsdag den 12. juni:
Morgenmad på hotellet

Dagen afsat til besøg i Aksaray området hos:
- ADSY – forening for tyrkiske kvægopdrættere – forening med
ca. 3.000 medlemmer
http://www.aksaraydsyb.com/tr
Tid
07:00

Tigem Kocas Aksaray - statsejet gård, med landbrug og malkekvæg

www.tigem.gov.tr

Torsdag den 13. juni
Morgenmad på hotellet.
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Dagen afsat til besøg hos:
- Konya Seker – gigantisk kooperativ sukker producent med
46.000 medlemmer
- http://www.konyaseker.com.tr/en
- Torku – kvægfarme og mejeri og oksekødsforabejdning
- http://www. torku.com.tr/en
Tid
07:00

Fredag den 14. juni:
Morgenmad på hotellet

Dagen afsat til besøg hos:
-

Pankobirlik – sukkerproducent og mulig samarbejdspartner
http://www.pankobirlik.com.tr/

-

Møde med landbrugsbanken Ziraat Bankasi
https://www.ziraatbank.com.tr/en

-

Møde med konsulentfirmaet MC Meda med landbrugs projekter som
speciale
http://www.mcmeda.com/

Tid
06:00

Lørdag den 15. juni:
Morgenmad på hotellet og check ud

Hjemrejse:
07:50
Afrejse Konya - ankomst Istanbul kl. 09:15
11:45
Afgang fra Istanbul --- ankomst København kl. 14:00

Tyrkiet er et meget stort landbrugsland, og interessen for at gøre produktionen mere
effektiv er stor. Derfor ydes der betydelige tilskud til etablering og modernisering af
landbrugsvirksomheder – her under specielt kvægbrud.

Turen arrangeres på initiativ af og i et samarbejde mellem H. Rahmi Dogan.
Dogan er født i Tyrkiet, men flyttede til Danmark i 1969, og boet her siden. Han ernærer
sig af eksport af kvæg og i betydelig udstrækning til Tyrkiet.
På DFAs konference i Brædstrup den 10. januar præsenterede han sit investerings
projekt ved et af aftenens netværksmøder. Der var her stor interesse for at høre om dette
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og om mulighederne i Tyrkiet. Det er det projekt der nu ønskes gjort anskueligt ved et
besøg i landet.
Prisen for turen er estimeret til 6.500 kr. inklusiv hotel og måltider og fly billet fra
København. (Tillæg for fly fra Billund). Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen.
Nærmere information og tilmelding til undertegnede eller H. Rahmi Dogan på
mobil +45 503 6 1440 eller r.dogan@sol.dk
Tilmelding snarest muligt og senest den 8. maj 2019.

Med venlig hilsen / Kind regards
Johannes. V. Hansen
+45 8688 6027
+45 2424 2770
post@johanneshansen.dk
Skype: johshansendenmark
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