
Rejs til Vietnam
med DASN
d. 20.-24.* 
november 

2022

mandag

21

0730-0800 
0815-0915
0930-1230
1245-1400 
1500-

1800-2000 

• Morgenmad på hotel  
• Workshop: Hvorfor er vi i Vietnam? 
• Besøg på danskejet og dansk ledet virksomhed (TBA) 
• Frokost, lokal vietnamesisk restaurant 
• Nordcham Hanoi networkingsession – mød de danske virksom-

heder i Nord og hør deres fortællinger. Plenumdebat om ”doing 
business i Nordvietnam”. 

• Fælles middag med Nordcham Hanoi.

Hanoi

tirsdag

22

0730-0800 
0815-
1000 – 1300
1400 – 1700 
1500-

1830- 

 

• Morgenmad på hotel  
• Check ud og til lufthavn  
• Videre til HCMC/Saigon og check-in på hotel Rex, district 1. 
• Sandwich i mødelokale på hotellet.
• TEMA – Vietnam som marked: hvad er den rette forretningsmodel 

for min virksomhed. Oplæg ved dansk virksomhed, plenumdebat. 
• Middag downtown Saigon

Hanoi-HCMC

onsdag

23

0730-0800 
0830-1200

1230-1400 
1700- 

• Morgenmad på hotel  
• Afgang fra hotel og besøg på dansk virksomhed TBA. Præsenta-

tion, grundlag for etablering, gode og mindre gode oplevelser, 
resultater, fremtid. Debat på virksomheden. 

• Frokost og retur til hotel 
• Networkingdinner med Nordcham HCMC medlemmer og her 

debatterer vi doing business in Vietnam direkte. Alt diskuteres og 
alle emner er tilladte

HCMC

torsdag

24

0730-0800 
0830-1000

1000-1200

1200-
1700-2100 

• Morgenmad på hotel  
• Go-to-marketgrupperne opdaterer deres plan med udgang-

spunkt i de seneste oplevelser. 
• Workshop – Løvens hule. Grupperne præsenterer deres go-to-

market plan. Plenum diskussioner og next step scenarier. Opsam-
ling og faglig programafslutning.

• Frokost/eftermiddag på egen hånd
• Afslutningsdrinks og fællesmiddag 

Hanoi: kr. 900 per nat inkl. skatter og morgenmad.
HCMC: Kr. 1.050 per nat inkl. skatter og morgen-
mad (der findes et udmærket billigere værelse til kr. 
860, men der kan være en del gadestøj).

Vietnamprogrammet er med samling på 
hotellet i Hanoi den 20. november og frem til 
den 24. november. Planen er eksklusiv rejse- 
dage til og fra Vietnam. 

HOTELLER* REJSEDATOER


