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FÅ BESØG AF POTENTIELLE KUNDER, INVESTORER OG SAMARBEJDSPARTNERE 

 

State of Green inviterer alle danske virksomheder med grønne løsninger til at blive en del af State of Green Tours. 

Dette giver mulighed for at få besøg af relevante grupper blandt de mere end 1.200 udenlandske 

beslutningstagere, der årligt deltager på en State of Green Tour i Danmark (se www.stateofgreen.com/tours). Det 

er gratis at være med, og der er ingen udgifter forbundet med delegationsbesøgende. 

Danske virksomheder er med til at gå forrest i løsningerne mod smarte, grønne og bæredygtige byer. State of 

Greens besøgstjeneste er til for at fremme disse løsninger, hvorfor der opstår en unik mulighed for, at din 

virksomhed kan øge sit kendskab blandt internationale relevante aktører. 

Match mellem udenlandsk delegation og dansk virksomheds interesser 

State of Green arrangerer skræddersyede besøgsprogrammer for udenlandske kommercielle og politiske 

beslutningstagere. Programmerne sammensættes altid med henblik på at sikre det bedste match mellem den 

udenlandske delegations interesser og behov og de danske virksomheders eksport- eller investeringsinteresser. Vi 

kan derfor ikke garantere, at din virksomhed vil få tilbudt et bestemt antal besøg, men ved at være med fra start, er 

I sikret eksponering helt fra opstartsfasen. 

Yderligere ønsker State of Green at øge det internationale kendskab til de danske by-løsninger. Dette gøres blandt 

andet ved markedsføring af besøgsstederne i en ny brochure omhandlende: Sustainable urban planning, 

Sustainable transportation, Clean air, Urban water management, Urban waste management og Smart cities.  

Alle besøgsstederne vil desuden bliver fremhævet på webportalen www.stateofgreen.com.  

Vær med fra start 

Send os en interessetilkendegivelse, såfremt din virksomhed er interesseret i at blive en del af det nye 

markedsføringsmateriale. Vedhæftet finder du et kort skema, som du bedes udfylde snarest muligt (deadline 7. 

juni) og sende i en mail til Martin Brendstrup på mbr@stateofgreen.com. Du vil herefter blive kontaktet angående 

det videre forløb, hvor der bl.a. skal lægges materiale op på webportalen. For mere information eller spørgsmål, 

kontakt venligst projektleder Mie Johnson på +45 40478322 eller mjo@stateofgreen.com. 

Med venlig hilsen  

 

 

         

 
Kort om State of Green Tours og organisationen bag:  
State of Green Tours er en besøgstjeneste, der henvender sig til udenlandske beslutningstagere, politikere, 
embedsfolk og opinionsdannere med interesse i danske løsninger inden for energi, vand, byer og cirkulær 
økonomi. State of Green Tours giver danske virksomheder mulighed for at vise deres produkter og løsninger 
frem for udenlandske delegationer.  

Driften af State of Green Tours varetages af State of Green, der er et offentligt-privat partnerskab ejet af den 
danske stat, DI, Dansk Energi, Vindmølleindustrien og Landbrug & Fødevarer. State of Green har til opgave 
at markedsføre Danmarks grønne løsninger og kompetencer internationalt.  
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