Mød nye internationale kunder og
samarbejdspartnere gennem One-Point Entry
One-Point Entry matcher internationale erhvervsdelegationer med virksomheder i Greater
Copenhagen for at skabe nye forretningsmuligheder, partnerskaber og projekter på
baggrund af danske virksomheders ekspertise og teknologi.

Et delegationsbesøg hos din virksomhed er en tidsbesparende mulighed for at nå de mennesker, I gerne vil i
kontakt med: potentielle kunder, investorer og samarbejdspartnere, højtuddannede talenter, politiske
repræsentanter på nøglemarkeder og journalister, der kan skabe international omtale og eksponering.

En dør til nye netværk og markeder
Byer og regioner over hele verden kigger efter teknologi og testede metoder, der kan løse udfordringer med for
eksempel klimaforandringer, hastigt voksende byer og befolkninger, der lever længere og med flere kroniske
sygdomme.
Danske virksomheder er verdensførende inden for en lang række af disse områder og tiltrækker derfor international
opmærksomhed. One-Point Entry skaber kontakten mellem din virksomhed og udenlandske beslutningsdygtige
aktører på udkig efter danske løsninger og knowhow.
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Vi sikrer de gode match
One-Point Entry er en fælles indgang for internationale delegationer, som besøger Greater
Copenhagen – og det er cirka 300 om året. Vi hjælper fra A-Z, lige fra at afklare formål og interesser til at
planlægge et skræddersyet program og sikre opfølgning, der skaber værdi for alle, der har været en del af
besøgsprogrammet.
Når vi planlægger delegationsture, bruger vi vores netværk af virksomheder, kommuner, universiteter og
forskningsenheder i hele Greater Copenhagen.

Vil din virksomhed være med?
Hvis din virksomhed vil bruge Greater Copenhagens One-Point Entry som springbræt til nye
forretningsmuligheder, skal I blot kontakte os og fortælle, hvilke type delegationer I gerne vil i kontakt med.
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Kontakt
One-Point Entry Service er drevet af Copenhagen Capacity og Invest in Skåne i tæt samarbejde med Københavns
Kommune og Malmö Stad.
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Head of Secretariat
One-Point Entry Service
Copenhagen Capacity
jnh@copcap.com
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