CAMARA DE COMERCIO HISPANO DANESA
Avda. de la Industria, 32C ES-28108 Alcobendas (MADRID)
Tel. +34 609 60 39 39
e-mail: secretariado@camcomhida.com
*www.camcomhida.com*
Kære venner,
Vi inviterer jer til at deltage i vores forening af forretningsorienterede virksomheder og personer, Spansk Dansk
Handelskammer - og dermed til at deltage aktivt i den spansk danske ”omgangskreds” i Spanien (Madrid). En 100% privat
forening, filosofien er at stimulere den kommercielle udveksling og relationerne mellem virksomheder og professionelle
intereserede fra begge lande, det indbefatter kommercielle, forretningsmæssige sociale og kulturelle interesser. I 2015 har vi
eksisteret i 30 år. Se venligst vor Web-side: www.camcomhida.com.
Vores aktiviteter omfatter møder, præsentationer, konferencer, kurser og ”festlige” arrangementer med henblik på at
forstærke samarbejde og ”networking”. Vi organiserer ligeledes en lang række aktiviteter sammen med Cámaras Nórdicas og
Cámaras Europeas (www.camaraseuropeas.com).
Hvert år uddeler vi en Pris, Spansk Dansk Iværksætterpris, til en dansk eller spansk virksomhed eller professionel,
mellem vores medlemmer, som efter juryens mening har gjort sig fortjent til dette. I år er det 15. gang/år den uddeles.
Vi tilbyder serviceydelser for vore medlemmer som inkluderer: Presentation af din virksomhed overfor andre
medlemmer og øvrige kontakter i Spanien, organisation af seminarer – i den enkelte virksomhed eller i vores installationer.
Opbakning og organisation af møder med nye kontakter i Spanien. Vi kan tilbyde dette og meget mere, skræddersyet til hver
enkelt medlems behov, vi forsøger at blive jeres spanske ”rødder” her. Vi samarbejder med alle officielle organisationer i begge
lande.
Og fra vore lokaler i Alcobendas (10 minutter fra lufthavnen) kan vi via OFFICE CLUB (service og mødelokaler) disponere
over lokaler og arrangere alle slags møder fra 10 personer til 120 eller et show room på 225 m2. - til meget specielle priser.
Vores Web side et et vigtigt mødested: www.camcomhida.com, her inkluderes alle tiltag og aktiviteter i en kalender for
hver sæson. Vi er ved at omorganisere siden ved hjælp af Dynamic Web’s (medlemmer af vores forening) værktøj, i løbet af kort
tid vil den nye side præsenteres. Der vil ovenikøbet være mulighed for at tilbyde sponsoreringer af forskellig art. Kig ind på vores
Ekspert Panel.
Vi er i følgende social media: tilmeld dig til alle og giv os LIKE så I kan følge vores aktiviteters:
BlogSpot: http://camarahispanodanesa.blogspot.com * FaceBook: http://www.facebook.com/camarahispanodanesa *
LinkedIn: http://es.linkedin.com/in/camarahispanodanesa y Twitter: http://twitter.com/#!/camcomhida
DESK er vores magasin, som udgives 2 – 3 gange om året. Et forretningsorienteret udstillingsvindue og et unikt redskab
i Spanien. Her præsenteres ved hjælp af hvert tema nummer, de forskellige sektorer som vores medlemmer repræsenterer,
dansk- og spansk-relateret business, først og fremmest via nyheder. Vore medlemmer har specielle priser for annoncer.
http://www.camcomhida.com/revista-desk/
Vi er partnere i Danes World Wide.
Vi støtter DABGO i Madrid regionen.
Vi håber at kunne regne med jeres samarbejde og se jer som medlemmer.

Mange venlige hilsener,
Marianne Koefoed
Presidenta
Socios protectores:

