Pressemeddelelse fra Lifestyle & Design Cluster
Finland indtager Herning med mere end blot ishockeyspillere under VM
Det er ikke kun det finske ishockeylandshold, der kommer på fremmed is under det igangværende VM.
I samarbejde med blandt andre Dansk Mode & Textil har Lifestyle & Design Cluster nemlig inviteret
spydspidserne fra den finske mode- og tekstilbranche på visit i Herning og omegn, hvor de besøger danske
producenter fra livsstilsbranchen med henblik på potentielle samarbejder og synergier – og så skal de
selvfølgelig også opleve ishockey i absolut verdensklasse.
Delegationen består af ni prominente topfolk fra finske fabrikanter og producenter, som under besøget i
Danmark blandt andet aflægger visit hos Elka Rainwear, DK Company, Claire Group, iværksættersystuen
Sylab, Textilmuseet og ikke mindst Jyske Bank Boxen.
Under opholdet i Danmark vil den fiske delegation have fokus på disruption, som i disse år konstant ændrer
vilkår og forhold i branchen. Finnerne har derfor specifikt ønsket at få inspiration fra ligesindede danske
firmaer i branchen for at kunne tackle de evigt omskiftelige forhold i branchen.
Det giver desuden god mening, at danske firmaer forsøger at styrke relationerne til finnerne.
Beklædning og tilbehør var i 2017 nemlig den næststørste varegruppe, som Danmark eksporterede til
Finland - kun overgået af medicinalprodukter. Næsten halvdelen af beklædningseksporten til Finland
stammer fra små- og mellemstore virksomheder (SMV). Beklædning er dermed langt den største
varegruppe, som danske SMV’er sælger til Finland.
- Vi glæder os naturligvis over, at det er lykkedes for Herning at trække VM i ishockey til byen. Derfor fandt
vi det også helt naturligt at invitere cremen af finsk mode- og tekstilindustri til Danmark og især det
midtjyske område, der har stærke rødder i netop mode- og tekstil. Vi tror på, at det er af afgørende
betydning at have og pleje stærke, internationale relationer i en globaliseret verden. Med tanke på
vigtigheden af Finland som eksportmarked var det blot at skubbe pucken over målstregen, kan man sige,
forklarer Betina Simonsen, direktør hos Lifestyle & Design Cluster.
Den finske delegation besøger Herning og de forskellige virksomheder fra den 14.-16. maj.
For yderligere information og mulighed for at møde den finske delegation:
Betina Simonsen, direktør, Lifestyle & Design Cluster, mail: betina@ldcluster.com, tlf. 29 36 00 90
Anders Skou Kristiansen, Journalist, Lifestyle & Design Cluster, mail: anders@ldcluster.com, tlf. 29 36 14 08

