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Aalborg, den 7. december 2005 
 
 
 
Konference på Den Danske Ambassade i London den 2. marts 
2006 fra kl. 8.30 til 18. 
 
Commitment Advertising A/S og ambassaden i London inviterer 
danske virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren til at 
deltage på konferencen London Byg. 
 
Ideen er at skabe kontakt mellem danske bygge- og anlægsvirksomheder 
og toneangivende britiske rådgivende ingeniører og arkitekter. Det er nu, 
der skal skabes kontakt til hovedleverandørerne af bygge- og 
anlægsopgaverne i forbindelse med OL 2012 i London og dermed sikre 
sig gode muligheder for at blive underleverandør og på sigt markere sig 
på det britiske marked. 
 

Til byggeriet og renoveringen af Sydengland har 
den britiske regering i de kommende år afsat 242 
mia. danske kroner. Alene dette beløb signalerer 
med al tydelighed, at det er store beløb, der 
jongleres med for at gøre Storbritannien og London 
klar til OL 2012.  
 

Ambassaden i London har gjort en aktiv indsats overfor de britiske 
beslutningstagere for de nye anlægsprojekter, som OL 2012 i London 
afføder. Formålet med indsatsen er at få de danske virksomheder i fokus, 
når de britiske bygherrer skal vælge samarbejdspartnere i forbindelse 
med byggeriet. 
 
I forbindelse med et seminar på ambassaden i London den 22. november 
2005, der omhandlede emnet ”Byggeri i UK”, blev der fra britisk side 
nævnt, at britiske arkitekter og rådgivende ingeniører efterspørger 
følgende kompetencer hos danske virksomheder: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Efterspørgslen af kompetencerne bekræfter udtalelser, som længe er 
blevet nævnt fra flere byggeorganisationer i Danmark bl.a. fra Dansk 
Byggeri og Dansk Industri. Flere gange er det nævnt, at danske 
virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren, netop har de ydelser 
som briterne længe har efterspurgt. Men det er få danske virksomheder, 
som drager fordel af situationen og indgår samarbejde på basis af disse 
kompetencer. 
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Konferencen er den første af sin art for danske virksomheder, som 
ønsker at etablere kontakt til licitationsbyderne på bygge- og 
anlægsopgaverne i forbindelse med OL 2012.  Formålet med at 
arrangere konferencen er at lette adgangen for danske virksomheder til 
det britiske marked og knytte værdifulde kontakter til de rådgivende 
ingeniører og arkitekter i Storbritannien. 
 
Commitment Advertising A/S er projektleder af konferencen. I samråd 
med ambassaden i London står Commitment Advertising A/S for 
invitationen af danske virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren 
til konferencen og udarbejdelse af invitationen til de britiske rådgivere. 
 
Ambassaden i London står for den britiske del af arrangementet og 
inviterer på basis af de tilmeldte danske virksomheders produktprofiler, 
relevante britiske rådgivende ingeniører og arkitekter til konferencen.  
 
Selve konferencen afholdes den 2. marts 2006, men vi forventer at alle 
fra Danmark ankommer til London dagen før. 
 
Den 1. marts 2006 
Som opvarmning til selve konferencen er der et aftenarrangement med et 
indlæg om britisk kultur og et om ”The British constructing sector and 
Olympic Games 2012” 
 
Den 2. marts 2006 
Vi starter fra kl. 8.30 med registrering på ambassaden og fra kl. 9.30 til kl. 
13.00, er der indlæg ved de danske virksomheder, som har valgt pakke A 
(se praktisk information).  Her vil der være mulighed for at adressere et 
større antal potentielle kunder på én gang, hvilket giver et godt grundlag 
for individuelle møder senere på dagen.  
 
Indlæggene inddeles i temaer baseret på de tilmeldtes produktprofiler 
umiddelbart efter tilmelding til konferencen. 
 
Fra kl. 14 -17 får hver dansk virksomhed et mødebord, hvor der er plads 
til brochurer, produkter m.v. De britiske rådgivere og danske 
virksomheder kan i denne programdel netværke og tale muligheder, 
produkter og samt fremtidigt samarbejde. 
 
Vi vil sørge for at omgivelserne er optimale og forplejningen i top, så I kan 
fokusere på at diskutere muligheder og etablere kontakt til de 
toneangivende britiske arkitekter og ingeniører, som kommer til at spille 
en afgørende rolle i forbindelse med opbygningen af London som 
værtsby for OL 2012. Vi gøre opmærksom på, at der som følge af 
konferencens høje ambitionsniveau og de fysiske rammer på 
ambassaden kun er plads til 10 virksomheder. Derfor vil tilmeldingen 
være efter først til mølle princippet (se mere under praktiske forhold). 
 
Inden konferencen realiseres vil arrangementet og perspektiverne blive 
omtalt i artikler bl.a. i Børsen.  
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Det videre forløb i pressen er desuden at omtale en eller flere PR cases i 
relevante medie/medier om en af de deltagende danske virksomheder, 
som har en unik historie i virksomheden. 
 
Hvis I mener, der findes en god historie i virksomheden, må I gerne 
sende en mail til os omkring det.  
 
Vi ser frem til et succesfuldt arrangement hvor vi skaber fokus på dansk 
byggeri overfor de britiske arkitekter og rådgivende ingeniører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Commitment Advertising A/S 

           
Jens-Ole Nielsen 

Managing Director 
 
 
 
 

              Med venlig hilsen 
Den Danske Ambassade I London 

         
               

Erik Ovesen 
Ambassaderåd (handel) 
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Program for konference på Den Danske Ambassade i 
London: 
 
 
Den 1. marts 2006: 
 
Eftermiddag: Afgang fra Billund eller København 
Eftermiddag: Ankomst til enten Heathrow Airport 

eller Gatwick Airport  
Eftermiddag: Indkvartering på enkeltværelser på 

The Thistle Victoria,  
Buckingham Palace Road 

Kl. 18-20  Aftenarrangement på hotellet 
Engelsk kultur 
Case - The British constructing 
sector and Olympic game 2012 

 
 
  
Den 2. marts 2006: 
 
Kl. 08.30-08.45 Registrering 
Kl. 08.45-09.30 Kaffe og forberedelse af 

konferencen 
Kl. 09.30-10.30 2 indlæg – Tema 1 (efter 

produktprofil) 
Kl. 10.40-11.50  2 indlæg – Tema 2 (efter 

produktprofil) 
Kl. 12.00-13.00 2 indlæg – Tema 3 (efter 

produktprofil) 
Kl. 13.00-14.00 Frokost 
Kl. 14.00-17.00 Exhibition og networking 
Kl. 17.00-18.00 Reception 
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PRAKTISK INFORMATION 
 
VIGTIG: 
Der kan max. deltage 10 danske virksomheder på konferencen og 
derfor er tilmelding ”først til mølle” med max. 2 personer pr. 
virksomhed. 
 
1. Pakke A til kr. 31.500 eksklusiv moms (max. 6 virksomheder) 

• Aftenarrangement den 1. marts 
• Deltagelse på konferencen 
• 30 minutters indlæg 
•  Exhibition og networking 
• Frokost 
• 2 sider virksomhedspræsentation i farvet katalog, som 

udleveres til de britiske rådgivere 
• Virksomhedsnavn og profil nævnes i Den Danske 

Ambassades invitation til de britiske rådgivere 
• PR i Danmark og Storbritannien 
 

2. Pakke B til kr. 21.500 eksklusiv moms (max. 4 virksomheder) 
• Aftenarrangement den 1. marts 
• Deltagelse på konferencen 
• Exhibition og networking 
• Frokost 
• 2 sider virksomhedspræsentation i farvet katalog, som 

udleveres til de britiske rådgivere 
• Virksomhedsnavn og profil nævnes i Den Danske 

Ambassades invitation til de britiske rådgivere 
• PR i Danmark og Storbritannien 

 
I kataloget er der mulighed for, at købe annonce på side 2 til kr. 10.000 
samt bagside til kr.15.000.  
 
I forbindelse med arrangementet, tilbyder vi en pakkerejse som inkluderer 
flyrejse inkl. overnatning på enkeltværelser på The Thistle Victoria. 
Afrejse sker fra Billund eller København. Tidspunkter for afrejse og 
hjemrejse ligger fast. 
 

Pakke 1 – kr. 2.850 
København Lufthavn - Heathrow Airport / Heathrow 
Airport - København Lufthavn 
(økonomiklasse) pr. person til kr. 2.850 inkl.1 overnatning på 
enkelt værelse og morgenmad på hotellet. 
Afrejse fra København den 1. marts 2006 - eftermiddag 
Hjemrejse fra London den 2. marts 2006 - aften 
 
Pakke 2 – kr. 2.500 
Billund Lufthavn - Gatwick Airport / Gatwick Airport - 
Billund Lufthavn 
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(økonomiklasse) pr. person til kr. 2.500 inkl. 1 overnatning 
på enkelt værelse og morgenmad på hotellet. 
Afrejse fra Billund den 1. marts 2006 - eftermiddag 
Hjemrejse fra London den 2. marts 2006 – aften 

 
Vi ser frem til at modtage tilmeldinger inden og SENEST den 21. 
december 2005 
 
 
Hvordan tilmelder I jer: 
Benyt tilmeldingsblanketten og send den pr. fax på nummer+45  96 320 
333 eller pr. post til Commitment Advertising A/S.  Tilmelding er 
bindende. 
 
Betaling: 
Depositum på kr. 10.000 som faktureres ved modtagelse af tilmelding. 
Ved valg af pakkerejse faktureres denne sammen med depositum. 
Pakkerejse refunderes ikke ved framelding. 
Fakturering af arrangementet sker 14 dage før afholdelse fratrukket 
depositum. 
 
Deadline for engelsk tekst og billeder til kataloger er den 9. januar 
2006 
Vi skal bruge følgende fra jer til kataloget: 
 

• 1 A4 side engelsk tekst max. 2.500 tegn 
• 1-4 JPG billeder i høj opløsning 

 
Nærmere information sendes senest den 13. februar 2006 

• Praktiske forhold vedr. rejsen til London (for dem der har bestil 
pakkerejse 1 eller 2) 

• Transport til/fra lufthavnen 
• Placering og transport til hotellet 
• Transport til ambassaden 
• Dansk deltagerliste 

 
Spørgsmål vedr. indlæggene i programmets 1. del kan rettes til 
undertegnede: 
 
Den Danske Ambassade i London, Chef for handelsafdelingen Erik 
Ovesen på eriove@um.dk eller telefon: +44 (0) 207 333 0220 
 
Managing Director Jens Ole Nielsen på jon@commitment-
advertising.com eller telefon: +45 96 320 310 
 
Project Account Manager Betina Mikkelsen på bmi@commitment-
advertising.com eller telefon: +45 96 320 310 
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Andre spørgsmål kan rettes til undertegnede:  
 
Den Danske Ambassade i London, Chef for handelsafdelingen Erik 
Ovesen på eriove@um.dk eller telefon: +44 (0) 207 333 0220 
 
Managing Director Jens Ole Nielsen på jon@commitment-
advertising.com eller telefon: +45 96 320 310  
 
Project Account Manager Betina Mikkelsen på bmi@commitment-
advertising.com eller telefon: +45 96 320 310 
 
Spørgsmål vedr. pakkerejser rettes til undertegnede:  
 
Project Account Manager Betina Mikkelsen på bmi@commitment-
advertising.com eller telefon: +45 96 320 310 
 
Beskrivelse af PR case, sendes pr. mail til: 
 
Project Account Manager Betina Mikkelsen på bmi@commitment-
advertising.com 
 
 
 
 


