
Få konkrete værktøjer til eksportstrategien 
 
 
Dag 1 -Torsdag den 23/11 2017: 
 
Jens Lassen 
Der vil på dag 1 være masser af konkrete små opgaver bygget ind i dagen, hvor den enkelte virksomhed 
f.eks. skal vurdere sit eksportberedskab, reflektere over sin mulige værdiskabelse overfor udenlandske 
kunder, reflektere over hvad det er de søger fra eksport, og tage stilling til, om virksomheden er klar til at 
gå all in på eksport. 
 
 Hvad drejer eksport sig om? Og hvor stor er forskellen i.f.t. hjemmemarkedssalg? 
 Hvad kan eksport bidrage med for en virksomhed? Udbytte og motiver. 
 Hvad kræver det at få succes med eksport? Hvordan udvikles det internationale mind-set? 
 Eksport i en global verden – hvad skal man være forberedt på? Hvor findes de eksterne udfordringer, 

hvad kan man gøre ved dem, og hvor kan man få hjælp og finde information? 
 Hvad kræver eksport på de indre linjer? Hvilke udfordringer findes på de indre linjer, og hvordan 

udvikles eksportberedskabet? 
 Hvordan kan man udvikle et effektivt værdibudskab med udgangspunkt i sine kernekompetencer og 

hvorfor er det vigtigt? 
 Hvordan vælger man det eller de eksportmarkeder, som passer allerbedst til den enkelte virksomhed?  
 
 
Hjemmeopgave 
 
 
Dag 2 - Torsdag den 7/12 2017:  
 
Jens Lassen 
På dag 2 vil det være et mere individuelt forløb med lidt større opgaver, som jeg kan gå rundt til de 
deltagende virksomheder og sparre med dem om. Men dog også stadig med nogle fælles overordnede 
informationer - og først og fremmest mulighed for at de deltagende virksomheder også kan sparre med 
hinanden. 
 
 Hvad findes der af muligheder for at komme ind på et eksportmarked? (eksportformer) 
 
Agner Agerholm Nautrup 

 e-eksport / B2B webhandel 
 
Søren Rasmussen 

 Etablering af virksomhed uden for EU - assistance og midler 
 
Jens Lassen 
 Hvordan laver man en god plan for at komme ind på et eksportmarked? 
 Hvad skal denne plan helt konkret indeholde for den enkelte af de deltagende virksomheder? 
 Hvordan finder man kunder eller samarbejdspartnere i udlandet? - hvad kan den enkelte deltagende 

virksomhed konkret gøre? 
 Hvilke risici er der forbundet med eksport? Hvilke konkrete risici eksisterer for den enkelte deltagende 

virksomhed, og hvad kan denne gøre for at styre disse? 
 Afrunding på de to dage og gode råd om det videre arbejde 
 


