
I N V I T A T I O N 
TUR TIL FEMERN 
Onsdag den 13. oktober kl. 08.00-16.30

BYGGERIET AF FERMENFORBINDELSEN ER I GANG.  
SKAL DU VÆRE MED? 
Tag med på gratis tur til Femern og find ud af, hvordan din virksomhed kommer  
i spil
Fermenforbindelsen er ikke kun Danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt. Det er et af de mest omfattende 
anlægsprojekter i Europa nogensinde. Det betyder, at der er et utal af muligheder for erhvervslivet i alle dets afskyg-
ninger – også for virksomhederne i Næstved!

Derfor sætter vi kurs mod Rødby, så du kan se, hvordan byggeriet af Femernforbindelsen skrider frem, og du får mulig-
hed for at skabe de rigtige kontakter, som kan hjælpe dig i gang med at få opgaver på Fermen. 

Få et netværk, der kan hjælpe dig 
På turen kommer du til at besøge erhvervsnetværket FB Suppliers, der hjælper bygherrer og entreprenører med at 
finde de rigtige samarbejdspartnere og underleverandører. Og hvem ved? Måske er det dig?

Vi runder også besøgs- og udstillingscenteret og får indsigt i hele processen og konstruktionen af tunnellen, og vi tager 
på virksomhedsbesøg hos Davai ApS for at høre om deres vej ind i projektet. 

Find ud af, hvordan du kommer i spil til opgaver
Efter frokosten kører vi til Femern Change erhvervskonference på Lalandia. Her hører du blandt andet om, hvordan det 
er at være underleverandør på Femern-projektet, hvordan du kommer i spil til opgaver, og hvordan du fastholder dine 
medarbejdere, når alle skriger på arbejdskraft.

Tilmeld dig her (Gratis)

https://www.naestvederhverv.dk/arrangementer/turtilfemern/


PROGRAM
Kl. 08.00   
Busafgang fra P-plads ved Arena Næstved

Kl. 09.15-10.00   
Oplæg 
v/ FB Suppliers v/ Vagn Petersen og Henriette Klement: Præsentation  
af netværkets muligheder, eksempler på etablerede samarbejder m.m.

Kl. 10.00-11.00   
Besøg på Femerns besøgs- og udstillingscenter

Kl. 11.00-11.45   
Virksomhedsbesøg hos Davai ApS: Vejen ind i  
Femern-projektet

Kl. 11.45-12.30   
Frokost

Kl. 13.00-14.45    
Femern Change Erhvervskonference: 
Kom i spil til opgaver, underleverandørers erfaringer, fastholdelse af  
medarbejdere etc.

Kl. 14.45-15.15   
Kaffe og kage to go 
på udsigtsplatformen ved Femern-byggepladsen  

Kl. 16.30  
Ankomst Næstved

Tid 
Onsdag den 13. oktober 
kl. 08.00-16.30

Pris
Gratis

Deltagere
Virksomheder i Næstved Kommune

Sted
Femern, Rødby

Tilmelding 
Senest d. 8. oktober.
Max antal deltagere: 52 (først til mølle)
Tilmeld dig her

Spørgsmål
Kontakt Rune Lerke
på 29924033 eller
rnyler@naestvederhverv.dk

https://www.naestvederhverv.dk/arrangementer/turtilfemern/



