
Studietur til franske tekstilklynger og forskningsinstitutioner samt Environord-messen i Lille 

14.06-16.06 2016 

Lifestyle & Design Cluster planlægger sammen med VIA Design og den franske øko-innovationsklynge cd2e 

(www.cd2e.com) en studietur for danske tekstilvirksomheder til Lille i Nordfrankrig den 14.06-16.06 i år. 

Cd2e er en del af klyngen the Textile Recyckling Valley. 

Lille-området er et gammelt, tidligere anerkendt tekstil-produktionsområde i hjertet af Europa, som 

efterhånden/i dag er kendt sin for innovation, viden og kompetencer og viden inden for bl.a. bæredygtige 

og intelligente tekstiler. 

Hovedfokus på studieturen er nye bæredygtige og intelligente tekstiler, som netop danske virksomheder 

kan lære mere om ved at møde nye franske kontakter. Der er for danske virksomheder dels store eksport- 

og konkurrence-fordele i at teame op sammen og blive matchmaket med franske virksomheder i ønsket om 

at stå stærkt sammen i EU, men også på vidensområdet er der stor gevinst qua de erfaringsudvekslinger, 

som denne studietur kan give.  

Som et led i turen kan der endvidere sættes fokus på danske tekstilvirksomheders arbejde med cirkulær 

økonomi og/eller intelligente tekstiler på eco-messen Environord, hvor der også vil blive organiseret 

individuelle møder med relevante virksomheder ud fra Jeres ønsker og behov.  Det vil som en del af 

studieturen tillige være muligt at inddrage eksperter fra forskningsmiljøerne i Lyon med speciale i 

intelligente tekstiler, som vil deltage i programmet i Lille. 

Et tentativt program for studieturen ser sådan ud, men er stadig foreløbigt og kan ændres efter jeres input: 

 14.06 15.06 16.06 

Morgen -Afgang fra Kbh eller Billund 

-Ankomst til Paris 

-Højhastighedstog til Lille  

-ENVIRONORD messen 

-B2B møder 

-Besøg til enten 

virksomhederne DICKSON 

eller LE RELAIS eller et andet 

tekstilfirma 

Frokost    

Eftermiddag -Præsentation af Region 

Nordfrankrig på WTC Lille  

- besøg på CETI 

-ENVIRONORD messen 

-B2B møder 

- evt. besøg på lokal 

virksomhed  

-Afgang fra Lille med tog og fly 

til hhv. Kbh eller Billund 

Aften Uformel get-to-gether middag Middag i Lille   

 

Der er reserveret 15 hotelværelser til turen i Lille, som fordeles efter først-til-mølleprincippet. Ved 

overtegning vil vi forsøge at reservere flere hotelværelser. 

Selve besøgene og deltagelse i messen er gratis, men virksomheder skal selv afholde udgifter til fly og tog 

transport samt overnatning (priser på reserveret hotel kan oplyses) 

Tilmelding og spørgsmål 

Ønsker du allerede nu at tilmelde dig eller har du konkrete spørgsmål og specifikke ønsker, udfordringer 

eller særinteresser, som din virksomhed står over for mht. bæredygtige og intelligente tekstiler, kontakt 

venligst vores projektteam, bestående af projektleder Jesper Rasch jesper@ldcluster.com og Frank 

Engelbrecht frank@ldcluster.com. 
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