
TAG MED TIL SYDKOREA 
– Asiens svar på Silicon Valley

20. – 25. OKTOBER 2019

Praktisk information 

Tilmelding : 
Senest fredag 28. juni

Minimum antal deltagere er 12 stk.

Forventet pris :  
Ca. Kr. 15.000,- for fly tur/retur samt 3 
overnatninger på godt hotel. 

Vi sørger for transfer fra/til lufthavnen 
samt transport under programmet, 
nogle frokoster og middage eksklusiv 
drikkevarer. Der kan komme ekstra 
omkostninger til egen forplejning.

Yderligere information og tilmelding : 
Morten Damgaard
Vejle Erhverv
Tlf. 40 33 00 02
Mail : modni@vejle.dk

I et samarbejde mellem Vejle Kommune, Business Vejle og Dandy Business Park arrangerer vi fra 
søndag den 20. oktober til fredag den 25. oktober 2019 en studietur til Sydkorea med fokus på 
digitalisering, kunstig intelligens, bæredygtighed og resiliens.

Sydkorea er det land i verden, der investerer mest i forskning og udvikling, svarende til 4,23 procent 
af BNP i 2017. Det sker især inden for områder, hvor Danmark også står stærkt – eksempelvis grøn 
energi, fødevarer, samt områder der knytter sig til den digitale omstilling. Sydkorea er førende in-
den for mange af de nye teknologier, som i øjeblikket former vores fremtid, f.eks. den praktiske 
anvendelse af kunstig intelligens, IOT, Big Data, VR mv. Hør om nye forretningsmodeller og fremad-
stormende tech-virksomheder. 

Sydkorea er ligeledes i gang med grøn omstilling og arbejder med den nyeste teknologi for at blive 
bæredygtig inden for energi, vand og klima. Kom med og tag pulsen på fremtidens teknologier og 
forretningsmodeller. Vær med i forreste række, når vi introduceres til en verden af i morgen.  
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Mandag
21. oktober 

Tirsdag 
22. oktober

Onsdag 
23. oktober

Torsdag 
24. oktober

Ankomst og indkvartering 
Rundtur 
Vi springer direkte ud i Seouls gader for at se kontrasten mellem det gamle og 
det moderne Sydkorea. Herefter går vi i forbrugernes fodspor for at opleve, 
hvordan nye teknologier er i gang med at revolutionere de fysiske butikker.

Fælles middag med „Innovation Centre Denmark in Korea“.

Besøg byen Chuncheon
Vi starter dagen med en introduktion til det sydkoreanske marked. Vi vil få ind-
blik i forretningskulturen, de politiske planer, hastigheden på den sydkoreanske 
udvikling, samt få en fornemmelse af, hvordan de lokale giganter buldrer mod 
Europa. Herefter går turen til byen Chuncheon, som er kendt for sit fokus på 
fødevarer, energi og turisme. Det er iøvrigt her Legoland åbner i 2022. 

Besøg i Pangyo City 
Fokus på digitalisering og kunstig intelligens
Vi besøger: T-um (SK Telecome Ubiquotous Musieum), hvor vi skal opleve den 
digitale hverdag i en 5G tid og få et indblik i fremtidens by om 30 år. Og 
Kyungki Creative and Innovation Center: Sydkoreas svar på Silicon Valley. 
Her studeres, testes og forretningsudvikles den nyeste teknologi, inden den 
sendes på markedet.

En dag med innovation i øjenhøjde
Dagen byder på en række virksomhedsbesøg, og en indføring i deres univers 
og forretningsmodeller. Glæd dig til et besøg hos blandt andre Samsung AI 
Center. Her udvikles „cutting-edge“ AI teknologier, der kommer til at indgå som 
en naturlig del af vores hverdag i fremtiden.

Sent torsdag aften er der afgang til Danmark med forventet ankomst fredag 
formiddag.

Programmet er foreløbigt – og der er selvfølgelig også mulighed for at komme med særlige 
ønsker, hvis der er individuelle behov. Så hjælper vi med kontakterne i Sydkorea.
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