
 

 

 

 

 

 

 

 

Udforsk partnerskabsmulighederne i Vietnam  
– deltag i dansk brugskunst & interiør delegation til Vietnam i uge 18 

 

Håndværksrådet arrangerer i samarbejde med Vietnam Handicraft Exporters Associa-

tion (VIETCRAFT) et delegationsbesøg til Vietnam den 17.-21. april 2016. Delegations-

rejsen støttes af Eksportrådet.  

 

Fremstødet henvender sig til danske virksomheder, der arbejder med design, produk-

tion, sourcing og/eller salg af brugskunst, gaveartikler, interiør, tekstil, småmøbler m.m.  

 

Formålet med delegationen er at give de danske deltagere et solidt indblik i forretnings-

muligheder og -vilkår i Vietnam, at identificere relevante vietnamesiske leverandører og 

samarbejdspartnere, og afvikle individuelle møder og besøg hos disse.  

Håndværksrådet har mange års erfaring med succesfuld gennemførsel af B2B delegati-

oner, og herunder adskillige til Vietnam inden for blandt andet tekstil, møbler, grafisk 

industri og IT. VIETCRAFT er brancheorganisation for 800 vietnamesiske producenter 

af brugskunst mm, organiserer vietnamesiske fremstød til EU-markeder, og er desuden 

arrangør af den årlige LifeStyle Vietnam messe i HoChiMinh City (HCMC), hvor + 500 

virksomheder udstiller.  

Program 

Det endelige program tilrettelægges iht. gruppens sammensætning og deltagernes indi-

viduelle ønsker, men vil omfatte fælles informationsseminar, messe-besøg på LifeStyle 

Vietnam, samt individuelle møder med/besøg hos udvalgte lokale virksomheder og an-

dre relevante aktører. Det tentative program er som følger:  

 

Søndag d. 17/4: Ankomst og indkvartering af delegationen i HCMC. 
 
Introduktionsseminar med præsentation af den vietnamesi-
ske brugskunst-industri og VIETCRAFTS arbejde for at 
fremme bæredygtig produktion og eksport.  

 
Mandag d. 18/4  Besøg på messen LifeStyle Vietnam 2016 
 
Tirsdag d. 19/4  Fortsat besøg på LifeStyle Vietnam og/eller individuelle be-

søg hos producenter 
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Onsdag d. 20/4 Ekskursion til en ”craft village” eller fortsatte individuelle be-

søg hos producenter 
 

Torsdag d. 21/4 Individuelle møder, samt debriefing med organisatorerne 
 

 

Hvorfor Vietnam? 
 

 Vietnam er et land med lange og dybt forankrede traditioner for fremstilling af 

brugskunst og kunsthåndværk. Keramik, lakartikler og tekstiler er af høj kvalitet i 

og internationalt kendt. Derudover arbejdes der også meget med møbler og kurve 

mm. i naturmaterialer som for eksempel bambus, rattan, vandhyacint og hav-

græs. Vietnam er derfor ideelt for virksomheder, der søger efter unikke produkter 

og godt håndværk med sjæl inden for brugskunstsektoren,  

 

 Ca. 1,5 millioner mennesker er beskæftiget i brugskunstsektor i Vietnam, både 

gennem produktion i de 2.000 ”craft villages” og mere industriel produktion. Om-

kostningsniveauet er stadig konkurrencedygtigt, ikke mindst ift. Kina. Eksporten 

af vietnamesisk brugskunst vokser derfor med 10-12% årligt, og i 2014 omsatte 

sektoren for 1,7 milliarder USD.  

 

 EU og Vietnam har netop indgået en ny frihandelsaftale, der fra 2016 fjerner 99% 

af alle toldtariffer på handlen mellem de to partnere.  

 

Pris for deltagelse 

Eksportrådet har bevilliget tilskud til dækning af omkostninger til deltagernes rejse og 

ophold i Vietnam, samt til forberedelse og organisering af program, fælles seminar og 

tilrettelæggelse af individuelle mødeprogrammer efter deltagernes ønsker.  

 

Pris pr. virksomhed er DKK 9.900 1 og omfatter: 

 

 Flybillet Danmark-Vietnam retur 

 4 overnatninger på hotel i Ho Chi Minh City 

 Introduktionsseminar om Vietnam og brugskunstindustrien 

 Besøg på messen LifeStyle Vietnam 2016 

 Identifikation af relevante individuelle kontakter, samt opsætning af  

 møder og/eller besøg hos producenter  

 Lokal transport i Vietnam til alle site-besøg og individuelle møder 

 

                                                 
1 Ex. moms og efter tilskud v/10 deltagende virksomheder.  Den endelige pris vil afhænge af det endelige 
deltagerantal.  
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Ved deltagelse af flere repræsentanter fra samme virksomhed er prisen 1,990, - pr. eks-

tra deltager (samt alle ekstra omkostninger til fly & hotel) 

 

Kontakt og tilmelding 

 

For yderligere information og evt. tilmelding, kontakt venligst undertegnede på 

bork@hvr.dk, eller mobil 2145 4802.  

 

Der er plads til 15 deltagende virksomheder. Seneste tilmeldingsfrist er d. 17. 

marts.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Tine Bork 

Chefkonsulent 
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