
 
 

 
 

Join CEE ELDERCARE Virtual Export Drive! 
- Eksportfremstød til fem lande i Øst- og Centraleuropa fra 17. maj til 17. juni. 
online med Danish.Care og Trade Council  
 

Danish.Care tilbyder et nyt eksportprojekt målrettet ældrepleje i Øst- og Centraleuropa, CEE-regionen, som 
afdækker muligheder i markedet for danske hjælpemidler og velfærdsteknologi. Projektet gennemføres i 
samarbejde med Trade Council og med deltagelse fra regionale Trade Council-teams i Polen, Ungarn, 
Tjekkiet, Slovakiet og Ukraine. På projektets ”Pavilion of Denmark” gives mulighed for et 5-trins virtuelt 
eksportfremstød til de 5 lande i hele perioden, hvor den virtuelle platform er åben for internationale 
besøgende. Mød dine stakeholdere i CEE-landene online på din virtuelle messestand! 
 

Centrale temaer i CEE-landene 
eHealth & Digitalisation, Upgrading and development of hospitals, Centralization of hospitals,  
Mental health and Eldercare. 
 

Danish.Care har fået støtte fra Trade Council til den virtuelle 
fællesstand, og udstillere får efter fremstødet refunderet et beløb 
på op til 75% af egenbetalingen for deltagelse (dog max. 75.000 kr. 
iflg. gældende regler).  

Refusionsbeløbet fastlægges endeligt og overføres til de deltagende virksomheder efter fremstødets 
afslutning. 
 

Meetyoo’s digitale platform  
Danish.Care benytter Meetyoo’s digitale platform, Ubivent, der leveres af Standesign. Ubivent er en af 
Europas største og mest innovative platforme inden for webcast-baserede business events og messer, hvor 
du får mulighed for at præsentere din virksomhed og produkter på en innovativ og professionel måde.  
 

Det får du som udstiller 
Platformen indeholder bemandet “Welcome area and Foyer”, “Lounge area”, “Conference area/Seminar 
room”, “Showfloor” og “Breakout rooms”.  
 

Platformens basiselementer er: Template/egen stand inkl. design, logo, upload af video (et link), op til 10 
dokumenter (typisk pdf), en kontaktformular, en avatar (’rigtig’ person på standen) samt support og 
træning i brug af platformen. Der vil være mulighed for tilkøb af ekstra ydelser via Standesign. 
 

Pris 
Deltagelse i CEE-ELDERCARE Virtual Export Drive med online salgsplatform i én hel måned samt 
5 live eksportfremstødsdage med lande-specifikke aktiviteter, hvor standene bemandes i real-time med 
mulighed for direkte kundemøder, chat, Teams samt netværkssession Stakeholder Meetup i juni måned.  
 

Samlet pris for ovenstående er 32.000 kr.  
Prisen er før tilskud på op til 75% fra Trade Council. Refusionsbeløbet fastlægges endeligt og overføres til de 
deltagende virksomheder efter fremstødets afslutning. 
 

Tilmelding: Sker via denne tilmeldingsformular. 
 

Deadline: Tilmelding skal ske snarest mulig og senest d. 21. april. 
 

Yderligere information fås hos Danish.Cares sekretariat 
Anders Lyck Fogh-Schultz, tlf. 2299 3244, alfs@danish.care 
Helle Pedersen, tlf. 6122 5756, hp@danish.care 
Eller se mere på www.danish.care/cee  
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