


Lifestyle & Design Cluster, Dansk Mode & Textil og Innovations 
Centret i Seoul inviterer virksomheder på en inspirerende studie- og 

matchmaking-tur til Sydkorea fra den 12. – 16. juni 2017. 

Både Sydkorea og Danmark bliver kontinuerligt nævnt blandt ver-
dens mest innovative lande. På anerkendte Bloombergs Innovation 
Index placerer Sydkorea sig på førstepladsen som det mest innova-
tive land i verden, hvilket blandt andet kan tilskrives landets evne 
til forskning og udvikling. Omfattende research fra sydkoreanske 

firmaer med IT-giganten Samsung i spidsen har moderniseret hele 
landets økonomi. På studieturen er der af samme årsag indlagt et 

besøg hos Samsung blandt mange andre events. 

Sydkorea besidder umådeligt stærke kompetencer og evner inden 
for både IT, teknologi og tekstiler. Dette er især interessant for dan-
ske livsstilsvirksomheder med appetit på viden og teknologier, der 
ligger i feltet mellem tekstil og teknologi med smarte tekstiler og 

produkter, samt ikke mindst E-handel, hvor Sydkorea også er foran 
Danmark udviklingsmæssigt. 

Nordiske livsstilsprodukter popper op adskillige steder i Sydkorea 
disse år. Sydkorea har et klart mål om at blive verdens førende nati-
on på ”smart textiles” og ”smart cities”. Igennem hele turen besøger 

vi innovationsmiljøer, førende virksomheder og trendsættende 
tiltag i livsstilssektoren. Har du interesse i den teknologiske udvik-
ling og ønsker at udnytte de mange muligheder på området er der 

ingen vej uden om Sydkorea.
Målet med studieturen er at inspirere og give vigtig viden til livsstil-

svirksomheder og arrangeret matchmaking for livsstilsvirksomhe-
der, der brænder for at arbejde med ”smart textiles” i fremtiden.  

DATO: 12-16 Juni 2017
TILMELDING: Senest den 7. april via dette link

 https://podio.com/webforms/17417852/1171322
STED: SydKorea (Seoul & Daegu)

PRIS: Programmet er gratis, undtagen dag 3, hvis du  ønsker at have 
en skrædderskyet match-making. Du skal derudover selv betale hotel 

og transport.

STUDYTRIP TO 
SOUTH KOREA



DAG 1 - MANDAG
Afgang fra Danmark søndag d. 11 Juni.

09:00-10:30 Kick-off meeting - Velkommen af Innovation Center Denmark, Lifestyle &   
  Design Cluster: Introduktion til programmet.

11:00-12:30 Trending i Korea. Hvad er trendsene i Korea?

12:30-13:30 Frokost. 

14:00-15:30 Inspirationstur til tekstilmarkeder i Korea.

16:00-17:30  Besøg hos et nordisk livsstilsbrand. 

17:30-18:00 Afslutning af dagen.

18:30  Dinner.

DAG 2 - TIRSDAG
09:00-10:30  E-commerce udviklingen i Korea.

11:00-12:30  Elevestreet, Kupan, Tone.

12:30-13:30  Frokost. 

14:00-17:30  Samsung Fashion & LG fashion.

17:30-18:00  Afslutning af dagen.

18:30   Middag på egen hånd.



DAG 3 - ONSDAG
9:00-10:30  IKEA.

11:00-12:30  Besøg hos en nordisk livsstilscase.

2:30-13:30  Frokost på egen hånd.

14:00-17:30  Matchmaking.

17:30-18:00   Afslutning af dagen.

18:30   Middag på egen hånd.
 

DAG 4 - TORSDAG
En hel dag i Daegu, et entreprenør område, som viser de mest opdaterede teknologier 
indenfor tekstil virksomheder.

DAG 5 - FREDAG
En rundtur til de mest high-tech research og udviklings universitet områder, for at få en fuld 
update på smarte tekstiler (Primært for vidensinstitutioner).

Vi ser frem til at have jer med på denne tur, så husk ikke at misse toget, men tag med 
os på denne rejse. Programmet er stadig under udvikling, så tanker og input er meget 

velkommen.

Project managers:
Jesper Rasch, jesper@Ldcluster.com, cell: +45 5092 5094 

Heidi Svane Pedersen, heidi@Ldcluster.com, cell: +45 2074 7683
 



Turen til Sydkorea arrangeres af Lifestyle & Design Cluster i samarbejde med Dansk 
Mode & Textil og Innovations Center Denmark Seoul. Turen er medfinansieret af 

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Lifestyle & Design Cluster. Læs mere om 
partnerne herunder:

Lifestyle & Design Cluster

Lifestyle & Design Cluster er gennem varierende projekter livsstilsbranchens ”ud-
viklingsafdeling”. De arbejder med at fremme innovation og vækst i især små og 
mellemstore interiør-, møbel- og mode-firmaer samt de kreative brancher. De er 

finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og er guld-certificeret af EU.

Innovation Centre Denmark Seoul 

Innovationscenter Danmark Seoul er ét af seks innovationscentre i verden grund-
lagt i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, Eksportrådet 
og Udenrigsministeriet. Målet er at understøtte danske virksomheder og forsk-

ningsinstitutioner med indsigt i udenlandsk viden, teknologi, netværk, kapital og 
markeder. De hjælper danske virksomheder med at etablere kontakt til ledende 

koreanske firmaer.

Dansk Mode & Textil er brancheorganisationen for den danske mode- og tekstil-
branche. De repræsenterer mere end 350 af de mest indflydelsesrige aktører i den 
danske mode- og tekstilindustri og ønsker at se branchen blomstre. De yder støtte 
til deres medlemmer og branchen generelt med daglig hjælp i form af sparring, 
politisk lobbyisme, udvikling af netværk og mange andre værdiskabende tilbud.

PARTNERS


