
INVITATION 
FMI INDUSTRIDAG
TORSDAG 26. AUGUST 2021



Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
(FMI) har hermed fornøjelsen af at indbyde til:

FMI Industridag den 26. august 2021 
fra kl. 09:00 til 16:00
Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup

FMI Industridag er Danmarks største udstilling af 
materiel fra forsvarsindustrien, og henvender sig 
primært til danske virksomheder, der fremstiller 
materiel og udvikler teknologi til forsvaret og be-
redskabet. Industridagen byder på en unik mulig-
hed for dialog med FMI tekniske sagsbehandlere 
og chefer samt repræsentanter fra forsvaret og 
en række offentlige myndigheder, bl.a. indkøbere 
fra Politiet, repræsentanter fra Beredskabsstyrel-
sen m.fl. Ligeledes giver dagen også enestående 
mulighed for at netværke med andre danske virk-
somheder med interesse for eller tilknytning til det 
danske forsvar.

I rammen af Forsvarsministeriets ”Open for Bu-
siness” strategi er FMI Industridag et væsentligt 
element i styrkelse af dialogen mellem forsvaret, 
beredskabet og industrien til gavn for alle parter. 
Der er derfor ingen gebyr i forbindelse med delta-
gelse i arrangementet.

Sideløbende med udstillingen tilbyder Industrida-
gen ligeledes en konferencedel, hvor en række re-
levante emner for forsvarsindustrien præsenteres 
og debatteres. Konferenceprogrammet er opbyg-
get i blokke med en række korte indlæg, således 
at det er muligt at udvælge netop de emner, der 
har særlig interesse for din virksomhed. Det vil 
efter de enkelte oplæg være muligt at forsætte 
dialogen med oplægsholderne på FMI stand i ud-
stillingsområdet.

På FMI standen vil der ligeledes være mulighed 
for at møde forsvarsattachéerne fra de danske 
ambassader og de udenlandske forsvarsattachéer, 
som er akkrediteret til Danmark og her bl.a. 
indgå i dialog omkring afsætningsmuligheder på 
det internationale marked. Ligesom der vil være 
mulighed for at drøfte muligheder i forhold til EU 
forsvarsfond.

Tilmeldingsfristen til Industridagen 
er mandag den 2. august 2021

Tilmelding 
Via linket her. 
Her vil al information vedrørende FMI Industridag 
være samlet lige fra programmet for konferen-
cedelen til praktiske informationer vedrørende 
udstillingsstande og deltagelse. Program og infor-
mationer opdateres løbende.

Opstilling af stand
Opstilling af udstillingsstandene og materiel kan 
ske onsdag den 25. august, kl. 14.00-20.00. Der vil 
i begrænset omfang være mulighed for opstilling af 
stand torsdag den 26. august, kl. 6.00-8.30.

Kontakt
Eventuelle spørgsmål vedrørende FMI Industridag 
kan rettes til Forsvarets Industrikontor:
Tlf.: 72 81 59 04 
E-mail: fmi-industridag@mil.dk

COVID-19 disclaimer
*Vi følger de til enhver tid gældende retningslinjer 
vedr. håndtering af COVID-19 til arrangementet. 

*Vi forbeholder os retten til at aflyse arrangementet, 
hvis restriktioner kræver det.

https://w.tame.events/e/123962585

