INVITATION til
					
DPN medlemsmøde
Onsdag den 6. november 2019 kl. 15.30 – 19.30
Munck Gruppen, Toftegårdsvej 18, 5800 Nyborg
Det globale marked er temmelig turbulent med Brexit, handelskrig og sanktioner, som nogle af årsagerne til turbulensen. Vi har også set, at statsejet kinesisk virksomhed har vundet tunnelkontrakter i Sverige, en situation svenskerne ellers har forsøgt at undgå, og som muligvis også bekymrer i EU. Så hvordan driver man virksomhed i et marked med nye
konkurrenter, med meget forskellige forretningsmodeller og kunder, og hvordan får man udpeget sig den bedste kunde?
Vi har i de seneste år talt meget om forandringerne i byggeriet værdikæde, men det vil være forkert at antage, at det
medfører, at der en én rigtig måde at drive international virksomhed på. Det har Deloitte zoomet ind på i "Global
Powers of Construction". Deloitte har kigget på de 30 største virksomheder i branchen og nærstuderet de forskellige
forretningsmodeller.

15.30 Velkomst ved administrerende direktør Hans
Christian Munck, Munck
Nyt fra DPN ved formand Jesper Kristian Jacobsen,
Aarsleff

16.00 "Global Powers of Construction", præsentation
af analysens højdepunkter med fokus på de
forskellige forretningsmodeller.
- Thomas Frommelt, Partner, Deloitte
	Det globale anlægsmarked, erfaringer fra et
rådgiverperspektiv - muligheder og udfordringer. Betyder kundens forretningsmodel noget for
den måde, vi agerer på?
- Rasmus Ødum, Group COO, Koncerndirektør, COWI
Når man står med et vigende dansk anlægsmarked, hvornår skal man så søge ud, og hvor
er de største fælder, og hvordan ser den "gode"
kunde ud?
- Hans Christian Munck, Administrerende direktør,
Munck
E fter hvert oplæg er der plads til et par
opklarende spørgsmål og efterfølgende
tager vi en samlet debat.

18.00 Netværk og lidt til ganen
19.30 Tak for i dag

NB.	Mellem 12.00 og 15.00 er der møde i DPN
skattenetværk – du er velkommen til at deltage
i den del også
Tilmelding til Henriette Thuen på
htu@danskbyggeri.dk eller 40 98 41 30

