Derfor skal du være medlem
af ICC Danmark
Viden
Indflydelse
International interessevaretagelse
Netværk

ICC (International Chamber of Commerce)
Er en global erhvervsorganisation med 6,5 mio.
medlemsvirksomheder fordelt på mere end 130 lande.
Er en organisation som arbejder for frihandel og for at skabe
forudsigelighed og fælles retningslinjer for virksomheder
verden over.

VIDEN

”Som medlem af ICC arbejdsgruppen indenfor
energi og miljø, bliver jeg løbende opdateret
på kommende regulering og globale initiativer
af relevans for vores branche. Samtidig arbejder
ICC også med en række tværgående områder som
er relevante for os, hvad enten det er specifikke
emner som antikorruption eller organisationens
bredere arbejde for international frihandel.”

Den viden, du som medlem af ICC får adgang til, kan inddeles
i to overordnede kompetencer. Den første vedrører den ’early
warning’ kompetence, som ligger i netværket i kraft af den
globale tilstedeværelse og lokale forankring gennem landekontorer. Det betyder, at ICC tidligt varsles om eksempelvis
protektionistiske tiltag eller erhvervsrettede policy initiativer.
Den anden kompetence vedrører den ekspertviden og dybdegående brancheforståelse, som eksistrer i ICCs arbejdsgrupper.
Her kan du drøfte aktuelle emner, selvregulering og retningslinjer
for din branche med ligesindede virksomheder og eksperter.

FLEMING VOETMANN, HEAD OF PUBLIC AFFAIRS &
LEADERSHIP COMMUNICATION, DANFOSS

Danfoss er verdensførende indenfor udvikling
og produktion af termostater og varmestyring,
og er tilstede i over 100 lande verden over.

INDFLYDELSE

INTERNATIONAL INTERESSEVARETAGELSE

Mange af de globale retningslinjer, der gælder for din branche,

ICC adskiller sig fra andre nationale og regionale erhvervsorgani-

bliver defineret i ICC. Der findes i regi af ICC en række globale

sationer ved at være en global interessevaretager. Det betyder,

arbejdsgrupper indenfor alt fra Trade Finance, voldgift og

at ICC varetager virksomheders interesser uafhængig af, hvilket

handelspolitik, til CSR og antikorruption, markedsføring mv.

kontinent de befinder sig på.

I disse arbejdsgrupper defineres de fælles retningslinjer og den

Denne status som virksomhedernes talerør på tværs af grænser

selvregulering, som gælder både på branchespecifikt plan og

giver ICC en særlig legitimitet. Det er også årsagen til, at ICC i

på tværs af brancher. Det er også i arbejdsgrupperne, at med-

mange internationale fora, herunder i regi af WTO, FN og G20/B20,

lemmer opdateres på kommende lovning og aktuelle problem-

ofte deltager som eneste kollektive repræsentant for erhvervslivet.

stillinger.
Som medlem af ICC kan du deltage i arbejdet i de globale
arbejdsgrupper og dermed være med til at definere de
retningslinjer, som gælder for din virksomhed.

NETVÆRK

Som medlem af ICC Danmark får du adgang til et globalt og
dynamisk netværk af virksomheder og ICC kontorer verden over.
Dette netværk udmærker sig ved at være bygget på tæt dialog
mellem medlemsvirksomheder og lokale ICC kontorer.
I ICC Danmark arbejder vi løbende for at sætte fokus på aktuelle
emner, som har vores medlemmers interesse. Det gør vi gennem
netværksmøder med oplæg fra eksperter og politikere, og ved at
igangsætte projekter og kampagner, ofte i samarbejde med andre
ICC kontorer og hovedkontoret i Paris.

”Gennem ICCs nationale landekontorer har
jeg en direkte linje til lokale eksperter verden
over. Det kan jeg trække på, hvis jeg oplever
udfordringer på et marked, eller hvis jeg har
spørgsmål til lokale forhold. Samtidig er jeg
som medlem del af en klub bestående af
6,5 mio. virksomheder. Det betyder, at jeg kan
udveksle viden og erfaringer med ligesindede
virksomheder fra hele verden.”

HENRIK THALBITZER, CEO, WIIK & CO

Wiik & Co. A/S er en af Nordeuropas
førende handels- og importvirksomheder
inden for kolonialprodukter fra hele verden.

ICC Danmark er den danske del af det Internationale Handelskammer ICC, med
6,5 mio. medlemsvirksomhedder fordelt på mere end 130 lande. ICC er en global
erhvervsorganisation, som arbejder for frihandel og for harmonisering af regler og
rutiner i international handel. Alt sammen med det formål at gøre det lettere og
mere forudsigeligt for virksomheder at handle på tværs af grænser.

Vil du gerne høre mere om, hvordan ICC er relevant
for din virksomhed?
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Du kan læse mere om ICC Danmark
på www.iccdanmark.dk
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