
Besøg Danmarks transport- og logistikcentrum

Aabenraa Kommune er vært ved Forskningens Døgn,  
der i år er arrangeret i samarbejde med transport- og  
logistikvirksomheder i GateDenmark. Forskningens Døgn 
afholdes torsdag den 23. april kl. 13 til 18 i Lyren, Padborg. 

I Padborg 1000 meter fra den dansk-tyske grænse ligger  
GateDenmark, et af de største transport- og logistikcentre i  
Nordeuropa. GateDenmark består af virksomheder med speciale i 
transport og logistik, og hver dag kører 4500 lastbiler gennem området  
og videre ud i Europa med størstedelen af Danmarks eksport.  
Forskningens Døgn i Aabenraa har i år fokus på transport- og 
logistikbranchen.

Er du nysgerrig efter at høre mere om branchen nu og i fremtiden, 
besøge transport- og logistikvirksomheder og blive inspireret  
af oplægsholdere? Så meld dig til og deltag i Forskningens Døgn. 

Faktaboks
Forskningens Døgn 2015.
Danmarks store videnskabsfestival 
finder sted den 23-25 april. 
Gå på opdagelse i en verden af viden
sammen med danske forskere.
Se programmet på forsk.dk
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DeL 1  Kl. 13.00 til 15.45

• Besøg én af virksomhederne i GateDenmark. Dansk Transport Kompagni (DTK), Nagel-Group,      

  Contino og H. P. Therkelsen inviterer indenfor. 

• Velkomst ved borgmester Thomas Andresen.

• Oplæg ved Lars Dagnæs fra TransECO2.dk, der giver en kort præsentation af Padborgs  

  udvikling som transportcenter siden 1920 og tegner nogle fremtidsperspektiver.  

  Hvad er udfordringerne, og hvad kan vi selv gøre?

• Paneldebat med fokus på transport- og logostikbranchen nu og i fremtiden.

DeL 2  Fyraftensforedrag med Michelle Hviid kl. 16.30 til 18.00

  40-årige Michelle Hviid har været autodidakt iværksætter siden hun var 24. Børsens  

  Nyhedsmagasin har tidligere kåret hende som et af Danmarks unge talenter inden for       

  iværksætteri. Hun er mest kendt fra datingvirksomheden, Runningdinner.dk. Derudover kender     

  mange hende fra Michelles Mission på DR1.



TiLmELDiNG

Du er velkommen til at deltage i hele arrangementet eller enten del 1 eller del 2. 
Det er gratis at deltage. 

Til del 1 er der buskørsel fra Aabenraa, madevej ved markedspladsen kl. 13 og retur.

Der er også mulighed for at stige på bussen ved Lyreskovskolen, Åbjerg 8 B Kruså, kl. 13.25.
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Her kan du tilmelde dig til del 1 Her kan du tilmelde dig til del 2

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=42376311b9
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=6a5aaa7291
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en stor tak til alle vores samarbejdspartnere

Brancheorganisation
for den danske
vejgodstransport


