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NORDIC INTRO
czyli co musisz wiedzieć
planując działania
biznesowe w Skandynawii
Zapraszamy do udziału w projekcie
Nordic Intro – Dania, organizowanym
przez Skandynawsko – Polską Izbę
Gospodarczą wraz ze specjalistami
i praktykami odnoszącymi sukcesy
biznesowe na rynku duńskim.
Swą wiedzą i doświadczeniem
podzielą się eksperci z:
Ambasady Królestwa Danii
Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu
kancelarii prawnej Peter Nielsen
& Partners Law Office
kancelarii prawnej Hulgaard
Advokater P/S
Proaktive – Change with Impact
Transition Technologies MS S.A.
TenderHut S.A.

NORDIC INTRO - DANIA
to praktyczna dawka wiedzy
na temat:
potencjału rynku duńskiego;
współpracy polsko-duńskiej
w kontekście wyzwań kulturowych
i synergii;
przygotowania się do pracy
z duńskimi partnerami biznesowymi;
budowania zaufania i dobrych relacji;
prawa pracy;
prawa podatkowego;
prawa spółek;
wydarzeń branżowych, targów
oraz networkingu;
historii sukcesu i wyzwań
z perspektywy polskiej firmy.

Nordic Intro – Dania to szkolenie w formule
online, które odbędzie się
10 czerwca 2022 w godzinach 9.00- 12.40

9:00-9:15

Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii
w Polsce
Kluczowe obszary współpracy polskoduńskiej

PROGRAM
KONFERENCJI

Moduł I
9:15- 9:40

Marta Orlikowska
Działalność w Danii – jak się do niej przygotować?

Co należy wiedzieć o:
przygotowaniu się do

organizacjach

współpracy z duńskimi partnerami

branżowych i umowach

budowaniu zaufania

zbiorowych w Danii

i dobrych relacji
przetargach

imprezach targowych
networkingu po duńsku

Moduł II
9:45-10:45

Kristine Mølgaard Mogensen
Mirosław Stefanik
Lars Lauge Nielsen
Aspekty prawno- podatkowe

Wprowadzenie do duńskiego

Wprowadzenie do duńskiego

prawa spółek (omówienie

prawa podatkowego (firmy,

form organizacji

osoby fizyczne, inne podatki)

przedsiębiorstw)

Związki zawodowe w Danii

Jak założyć firmę w Danii?

Rodzaje umów o pracę w Danii
Wymiar czasu pracy
Rozwiązywanie umów

Moduł III
11.00- 12.00

Na styku kultur – współpraca polsko -duńska
Leif Christiansen
Najważniejsze różnice kulturowe, o których musisz wiedzieć
Jak budować zaufanie i wzmacniać współpracę międzykulturową
między Danią, a Polską?
Jakie są główne aspekty duńskiej kultury biznesu?
Praktyczne porady i przykłady jak poprawić współpracę
i osiągnąć cele biznesowe

Moduł IV
12.00- 12.20

Studium przypadku
Marta Kapelak
Transition Technologies MS S.A.
Dlaczego akwizycja duńskiej spółki
Uzasadnienie wyboru strategii akwizycyjnej
Synergia między ConCor a TTMS – w jaki sposób obie spółki się
uzupełniają
Codzienna współpraca – podobieństwa i różnice w prowadzeniu
biznesu w Danii i w Polsce na podstawie dotychczasowej historii
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Studium przypadku
Robert Strzelecki
TenderHut S.A.
Doświadczenia Grupy TenderHut na duńskim rynku.
Nawiązywanie współpracy biznesowej z duńskimi partnerami
i jak budować wieloletnie relacje.
Specyfika i wyzwania współpracy z partnerami duńskimi, w tym
różnice kulturowe.

NASI PRELEGENCI
Marta Orlikowska
Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego
Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji
w Kopenhadze
Magister skandynawistyki, absolwentka
podyplomowych studiów z zarządzania na UG oraz
public relations w SGH w Warszawie. Stypendystka
Demokratifonden. Włada biegle duńskim
i angielskim. Posiada 15 lat doświadczenia w pracy
z rynkiem duńskim.

Karierę zawodową rozpoczęła w LPP S.A. pracując nad powstaniem marki Cropp.
W 2004 r. pomagała Furuno Danmark w otwarciu spółki córki Furuno Polska.
Ponad dekadę pracowała dla duńskiego MSZ, piastując w ambasadzie Danii
w Warszawie pozycję oficera ds. polityki i kultury. W latach 2015-2018 kierowała
działem komunikacji ambasady Danii w Warszawie, odpowiadając za kontakty
z mediami i strategię komunikacji placówki. W 2018 r. związała się z PAIH,
dla której prowadzi zagraniczne biuro handlowe w Kopenhadze.
Kristine Mølgaard Mogensen
Adwokat w w kancelarii prawnej Hulgaard
Advokater P/S
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włada ona również językiem angielskim w stopniu
zaawansowanym.
W latach 2011–2015 pracowała jako młodszy prawnik w Krifafor, duńskiej organizacji
pracowniczej, zajmując się kwestiami zatrudnienia, prawem pracy, prawem
podatkowym i zdobywając doświadczenie w zakresie postępowań sądowych.
Po krótkim okresie współpracy z EY, w 2016 r. rozpoczęła pracę jako prawnik w
kancelarii Hulgaard Advokater. Od 2016 do chwili obecnej pracuje głównie w obszarach
dotyczących zatrudnienia, prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych i prawa dot.
sygnalistów.

NASI PRELEGENCI
Lars Lauge Nielsen
Adwokat w kancelarii prawnej Hulgaard
Advokater P/S
Posiada duńskie wykształcenie prawnicze
(Cand. Jur., pięcioletnie połączone studia
licencjackie i magisterskie), które zdobył
studiując na Uniwersytecie Aarhus. Posługuje
się językiem ojczystym duńskim oraz językiem
angielskim w stopniu bardzo dobrym.
Do 2002 pracował jako zastępca adwokata w Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
(obecnie TVC Advokatfirma), gdzie zajmował się głównie prawem podatkowym i prawem
spółek. W 2002 r. rozpoczął pracę w Tærø Nielsen & Hulgaard Advokater (obecnie Hulgaard
Advokater P/S) jako zastępca adwokata, a w 2003 r. uzyskał licencję adwokata. Od 2003 r.
do chwili obecnej pracuje w Hulgaard Advokater P/S specjalizując się przede wszystkim
w zakresie prawa podatkowego i prawa spółek. Jest również adiunktem i promotorem
na Syddansk Universitet. Wykłada prawo podatkowe w Cand.merc.aud. study (magister
ekonomii biznesu i audytu). Jest członkiem zarządu w Hulgaard Advokater P/S,
NineUnited-Fond, Anpartsselskabet, Anpartsselskabet i Anpartsselskabet. Jest prezesem
zarządu MTHP-Fond i Troels Holch Povlsens Familiefond.

Mirosław Stefanik
Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k.
Radca prawny, partner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW
oraz Centrum Prawa Amerykańskiego
współtworzonego przez Wydział Prawa stanowego
Uniwersytetu Floryda. Mirosław posiada wiedzę
i doświadczenie w wielu aspektach z zakresu prawa
cywilnego, handlowego, ochrony danych
osobowych oraz prawa międzynarodowego.
Od ponad 16 lat doradza inwestorom zagranicznym, w szczególności z Danii
i reprezentuje ich w sprawach związanych z rozpoczynaniem przez nich
i prowadzeniem w różnych aspektach działalności gospodarczej w Polsce.
Mirosław ma szerokie doświadczenie w obsłudze przede wszystkim duńskich
instytucji finansowych, duńskich syndyków i likwidatorów m.in. w ramach
finansowania i refinansowania projektów odnawialnych źródeł energii oraz
w obsłudze skomplikowanych transgranicznych procesów restrukturyzacyjnych.

NASI PRELEGENCI
Leif Christiansen
CEO w Proaktive – Change with Impact

Urodzony w Danii i mieszkający na stałe w
Polsce od 1998 roku. Posiada wykształcenie
finansowe oraz doświadczenie zawodowe jako
marketing manager w sektorze
ubezpieczeniowym i bankowym w Danii.
Występuje w charakterze eksperta w kwestii różnic kulturowych między Skandynawią
a Polską, jest również autorem wielu artykułów omawiających ten obszar tematyczny.
Jako Przewodniczący Sekcji Duńskiej Skandynawsko- Polskiej Izby Gospodarczej
przeprowadził ankietę, której celem było zbadanie polskich
i duńskich wartości biznesowych. Od ponad 20 lat jest doradcą strategicznym
skandynawskich klientów prowadzących działalność w Polsce. Leif przeprowadził
wiele szkoleń dla kadry zarządzającej, uczył jak budować spójne i efektywne zespoły
z uwzględnieniem well-beingu pracownika.

Marta Kapelak
Kierownik ds. Rozwoju Biznesu
w Transition Technologies MS S.A.

Od siedmiu lat pracuje jako kierownik do spraw
rozwoju biznesu w firmie dostarczającej
specjalistów IT dla dużych i średnich
przedsiębiorstw na całym świecie.
Odpowiedzialna za rozwój biznesu TTMS w Skandynawii, ze szczególnym
uwzględnieniem Danii. W 2021 roku kierowała projektem akwizycyjnym, zakończonym
nabyciem przez TTMS pakietu akcji duńskiej firmy ConCor specjalizującej się
w świadczeniu usług IT na rynku duńskim. Od momentu podpisania umowy
akwizycyjnej, wraz z zespołem, stale współpracuje z ConCor, wspierając rozwój biznesu
w Danii.

NASI PRELEGENCI
Robert Strzelecki
CEO TenderHut S.A.

Z branżą IT związany od ponad 15 lat, czego
efektem jest udział w ponad 100 zrealizowanych
projektach zarówno polskich, jak i
międzynarodowych (Primark, iAlbatros,
Commerzbank, DIMO Gestion). Projekty były
realizowane zarówno dla sektora komercyjnego,
jak i publicznego.
Ma doświadczenie zarówno jako dostawca, jak i odbiorca usług oraz systemów
informatycznych. Ta wiedza pozwala mu na pomoc, audyt i ocenę dotyczącą startupów, projektów IT oraz innych przedsięwzięć biznesowych. Absolwent PolskoJapońskiej Akademii Technik Komputerowych.

PARTNERZY MERYTORYCZNI
Nordic Intro - Denmark

