
En effektiv salgsindsats i udlandet kræver mange ting: 
Du skal ramme markedet rigtigt, du skal vide, hvordan din 
ydelse passer til kunderne og leve op til lokale standarder, 
love og regler.

Med Eksportforløbet bliver du klædt på til at træffe de gode 
beslutninger. 

Du kommer bagom dit marked og får sat dine ydelser ind 
i en lokal sammenhæng. Det mindsker risikoen for fejltrin, 
sikrer større omsætning og højere indtjening.

Til sidst står du med en klar aktivitetsplan - lige til at sætte i værk.

OP TIL 100.000 KR. I TILSKUD
Som en del af eksportforløbet kan du få op til 100.000 kr. i tilskud til 
ekstern rådgivning. Inkluderet i prisen for forløbet får du derudover 
en opstartspakke til en værdi af 10.000 kr.  

Tilskud gives til aktiviteter, der hjælper dit produkt til at ramme nye 
kunder i udlandet.

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Læg en skarp eksportplan og få op til 
100.000 kr. i tilskud til ekstern rådgivning

PRAKTISK
Eksportforløbet indeholder tre
workshops, hver af en til to dages
varighed med overnatning.

De tre workshops indeholder 
viden om, hvordan du skærper og 
udvikler din forretning og opnår 
bedre indtjening. 

En stor del af forløbet vil foregå 
på engelsk.

PRIS
15.000 kr. ekskl. moms.

Prisen indeholder opstartspakke 
med 10.000 kr. til individuel 
rådgivning ud fra dine ønsker 
(100% finansieret).

HØJERE INDTJENING
LAVERE RISIKO

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER 
WWW.VHSJ.DK/EKSPORTFORLOEB

ZEALAND GLOBAL 
EN DEL AF VÆKSTHUS SJÆLLAND    

For yderligere info, kontakt: projektleder Karin Vith Ankerstjerne, kva@vhsj.dk, tlf. 6060 0913 
                                            projektleder Charlotte Nytoft, cny@vhsj.dk, tlf. 4188 6623



HØJERE INDTJENING, LAVERE RISIKO
Arbejdet med at ramme kunderne bliver fulgt op af muligheden for tilkøb af rådgivning. 
Du vælger selv, hvem du vil bruge og til hvad. Rådgiveren kan hjælpe dig med konkret viden. 
Det kan fx være markedsundersøgelse, partnersøgning, marketing, lovgivning eller prissætning. 
Du kan få 50 % af dit rådgiverkøb i tilskud – op til 100.000 kr. af maks. 200.000 kr. 
Derudover får du opstartspakken med rådgivning for 10.000 kr. (100% finansieret). 

FÆRDIG AKTIVITETSPLAN
Eksportforløbet giver dig tre workshops, som sætter fokus på, hvordan du optimerer din forretning. Erfarne 
eksportfolk følger dig i processen, og du har mulighed for at sparre og netværke med andre virksomheder i 
samme situation. Når du er igennem forløbet, har du en færdig aktivitetsplan, og vi følger dig fortsat.

ZEALAND GLOBAL 
EN DEL AF VÆKSTHUS SJÆLLAND    

VIDEN, BAGGRUND OG FACTS VIA TILSKUD TIL RÅDGIVERKØB

CAMP 1
FORRETNING, MARKED OG KUNDER

CAMP 2
SALG OG MARKEDSFØRING TIL 

NYE KUNDER I UDLANDET

CAMP 3
RESURSER OG ØKONOMI

FEEDBACK PÅ AKTIVITETSPLAN

SPARRING 
OG OPFØLGNING MED 

ERFARNE KONSULENTER 
FRA EKSPORTRÅDET OG 
VÆKSTHUS SJÆLLAND

PROCES

OPSTART AKTIVITETSPLAN SÆT IGANG

Vi investerer i din fremtid

DEN EURO PÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

For yderligere info, kontakt: projektleder Karin Vith Ankerstjerne, kva@vhsj.dk, tlf. 6060 0913 
                                            projektleder Charlotte Nytoft, cny@vhsj.dk, tlf. 4188 6623

AMBITIONER OG MÅL 
FOR EKSPORT

 
NÆSTE OPSTART  

CAMP 1: 20.-21. juni 2016  
CAMP 2: 10.-11. august 2016
CAMP 3: 14.-15. november 2016 

OPSTART HVERT HALVE ÅR 




