DDI inviterer i samarbejde med den Danske Ambassade i Dublin studietur til Irland d. 6-7. februar
2019 for virksomheder med smarte løsninger indenfor datacentersektoren, som ønsker at udforske
samarbejdsmulighederne med det irske datacentermarked.
Se venligst vejledende program forneden.
Tilmelding
Er du interesseret i at deltage, så kontakt venligst merima@datacenterindustrien.dk, og hør
nærmere omkring programmet, deltagerprisen og tilmelding.

Tidspunkt
10.30- 11.40
13.00-14.30

15.00-17.00

Onsdag 6. februar
Aktivitet
Ankomst Dublin lufthavn fra Kastrup med SAS
Indledende briefing om Irland, herunder tech-sektoren
ved ambassadør Uffe Balslev
Sandwich-frokost indtages under briefingen
Netværksmøde med Garry Connolly, Founder and
President of Host in Ireland

Lokalitet
Den Danske Ambassade
7th Floor, Block E, Iveagh
Court, Harcourt Road, Dublin 2
Den Danske Ambassade
7th Floor, Block E, Iveagh
Court, Harcourt Road, Dublin 2

”Host in Ireland” er et initiativ, der har til formål at skabe
øget opmærksomhed om fordelene ved at hoste digitale
aktiver i Irland. I mødet vil en række virksomheder, som er
en del af det irske datacenter-økosystem, deltage med
henblik på en kort introduktion og efterfølgende
netværksmulighed.
17.00

Tidspunkt
09.00-10.30

11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-15.00
15.15
17.35 -20.50

Middag

Torsdag 7. februar
Aktivitet
Møde med Tommy Fitzpatrick, Business Unit
director, CBRE
Førende udbyder af full-spectrum life cycle services til
ejere af datacentre, lejere og investorer, herunder
konsulenttjenester, rådgivning og
transaktionstjenester, projektstyring og integrerede
datacenteroperationer.
Møde med entreprenørfirma bag en række hyperscale
projekter i Irland og Danmark
Frokost
Møde med førende coloation operatør i Europe
Afgang mod Dublin lufthavn
Afgang til Kastrup med Ryanair

Lokalitet
CBRE
117-119 Lower Baggot Stret
Dublin 2

Baggrund - udforsk mulighederne på det irske markedet!
9 ud af de 10 største globale ICT-firmaer har valgt at placere en stor del af deres europæiske
aktivitet i Irland, og sektoren tegner sig som en af de største på øen.
Mange af de samme firmaer vælger derfor at lægge deres europæiske datacentre i Irland. Der er
på nuværende tidspunkt 46 operationelle datacenter-faciliteter i Irland. Heraf er 17 såkaldte
hyperskala-centre, hvor datacenteret er bygget og opereres af det samme firma, som derved selv
står for deres datafaciliteter.
Dette er typisk datacentre bygget af firmaer som Google, Amazon, Microsoft og Apple. Ca. 74 %
af al digital hosting i Irland foregår gennem hyperskala datacentre. Resten foregår primært gennem
co-location datacentre, der bruges til tredjeparts serverhosting, hvor IT virksomheder kan ”leje” sig
ind. 5 af de 9 største co-location udbydere i Europa har irsk tilstedeværelse. Irland og Danmark er
begge lande, der er populære for placeringen af de store hyperskala datacentre og de to lande kan
lære en masse af hinanden.
Programmet for d.6-7 februar 2019
Programmet vil starte med en indledende briefing om Irland, herunder tech-sektoren ved
ambassadør Uffe Balslev. Onsdag eftermiddag vil derefter byde på netværksmøde med
virksomheder inden for det irske datacenter-økosystem. Mødet vil blive afholdt i samarbejde med
”Host in Ireland”, som er et initiativ, der har til formål at skabe øget opmærksomhed om fordelene
ved at hoste digitale aktiver i Irland.
Torsdag vil foregå med møder med irske aktører inden for datacenterindustrien med henblik på at
møde byggefirmaer, datacenteroperatører og brancheeksperter i Irland. Program følger snarest.
Formålet med denne tur er at give de deltagende virksomheder indblik i mulighederne og
rammebetingelserne inden for den irske datacentersektor, samt give en bedre forståelse for
potentialet for danske services og løsninger. Turen vil desuden give mulighed for at skabe
relationer mellem danske og irske virksomheder, samt at mødes med potentielle
samarbejdspartnere.

Flytider
Afgang fra Kastrup Lufthavn onsdag d. 6. februar kl 10.20 (ankomst Dublin 11.40)
Retur fra Dublin lufthavn torsdag d. 7. februar kl 17.40 (ankomst Kastrup 20.50)

