Sådan lykkes
din eksport

FOR EKSPORTOPSTARTENDE
OG - GENSTARTENDE SMV’ER

BLI’ EKSPORTKLAR MED
GO2MARKET WORKSHOP™

Start din eksport rigtig med fokus på alt, der er vigtig, når du starter din internationalisering. Deltag i et
praksis- og branchenært workshopforløb, som giver dig metode, markedsindsigt og et værdifuldt eksportnetværk. Med Go2market workshops™ BASIC & ADVANCED får du fastlagt en klar struktur og strategi for
din eksport.
Hvad gør de bedste bedre?
Hør mere om, hvad de bedste gør bedre og hvor
de fleste fejler. Få kendskab til fordele og ulemper
ved forskellige salgskanaler og hvad du skal være
opmærksom på ved valg af markeder eller partnere.
Samtidig bliver du skarpere på dit værditilbud
og udvikler den første handlingsplan for din
internationalisering.
Med deltagelsen i Go2market workshopforløbet får
du skabt grundlaget for din fremtidig eksport.
Forløbet, som hele vejen igennem er krydret med
spændende eksempler fra den virkelige verden, er
splittet op i et grundforløb af 1 dag (BASIC) og et
videregående forløb af 1½ dag (ADVANCED).
Da deltagelsen har mål om at du står med en konkret
handlingsplan ved forløbets afslutning, har anden
dagen fokus på udvikling af samme. Ligesom forløbet
afsluttes med en 2-timers individuel opfølgning,
hvor en ekspert giver dig tilbagemelding på din
handlingsplan, som du udarbejder i forbindelse med
forløbet.

Hvem kan deltage?
Go2market workshops™ afholdes for
eksportegnede SMV’er, som vil i gang med
at eksportere eller som har brug for at få
genopfrisket grundlæggende kundskaber
om markedsudvælgelse, eksportstruktur,
strategi m.m.
SMV’erne skal have 5-249 ansatte (hvoraf
virksomheder med 10-49 ansatte har
fortrinsret), Du skal have haft et CVR-nr.
i mere end 3 år og potentialet til at øge
omsætningen eller beskæftigelsen med
min. 10% p.a. de næste 3 år.
Der gennemføres i alt 21 forløb og max. 14
virksomheder kan deltage pr. forløb.

Du får:
•
•
•
•
•

Sådan kommer
du med
Har du interesse i at deltage
i et Go2market workshop™
forløb? Så kontakt dit
Erhvervshus.
Der er løbende ansøgningsfrist.
Deltagergebyret er på 1.020
kr. for at deltage i 1 BASIC
workshop, 1 ADVANCED
workshop og et individuelt
2 timers opfølgningsmøde
med en ekspert, der giver dig
feedback på virksomhedens
handlingsplan.

udviklet din egen udviklingsplan
for eksport
indblik i markedsudvælgelse og
kulturforståelse
opbygget dit første eksportnetværk
kendskab til kunde- & partnersøgning
forståelse for pitch træning & meget mere

Kontakt
Erhvervshus Hovedstaden
Anders Kjøller
+45 6188 4601
ank@ehhs.dk

Erhvervshus Sydjylland
Anna Marie
Damgaard Kristensen
+45 4188 6600
adk@ehsyd.dk

Erhvervshus Nordjylland
Jørgen Sølvkjær
+45 2172 2495
jsv@ehnj.dk

Erhvervshus Fyn
Steen Nymann Andersen
+45 2550 5308
stna@erhvervshusfyn.dk

Erhvervshus Midtjylland
Trine Kaae Damsgaard
+45 2189 3624

Erhvervshus Sjælland
Thomas Jakobsen
+45 6188 4621
tja@ehsj.dk

tkd@erhvervshusmidtjylland.dk

Workshoppen
i detaljer

FOR EKSPORTOPSTARTENDE
OG - GENSTARTENDE SMV’ER

GO2MARKET WORKSHOP™ BASIC
17. AUGUST 2021

DAGENS PROGRAM

OM OPLÆGSHOLDERNE

Tirsdag den 17. august 2021 fra kl. 9.30 - 15.15
09.30

Registrering & kaffe

10.00

Hvordan starter jeg min eksport op?
v. Jens Lassen, Ekspansion
Mulighederne er mange – men det er faldgruberne
også. Få råd til, hvordan du bedst muligt kommer i gang.

11.30

Brugen af digitale værktøjer til din eksport
v. Claus Jensen, Virk Consult
Hvordan man effektiviserer sin eksport i Corona-tiden
og efter.

13.00

Frokost

13.30

Eksportværktøjer & markedsindsigt

v. Jannik Hjulgaard & Janus Bendix Engmann, Captial E&I

Med afsæt i modellen ”Styr på vækst” og aktuelle cases
får du indblik i hvordan man tackler eksportudfordringen
på forsvars- og sikkerhedsmarkedet.
15.00

Veje til bedre & hurtigere eksport
v. Charlotte Brault, Talent to Denmark
Der findes mange veje til bedre og hurtigere eksport.
Få inspiration til turbo på vejen.

15.15

Afrunding

Jens Lassen, Ekspansion
Jens har 30 års erfaring med eksport, driver i dag sin
egen rådgivningsvirksomhed, er en flittig benyttet
foredragsholder om emnet, ligesom han har skrevet
en bog om eksport.
www.ekspansion.com
Claus Jensen, Virk Consult
Med mere end 25 års erfaring inden for salg &
eksport bl.a. fra ECCO, Hummel og Sebra, har Claus
fokus på forretningsudvikling, værdiskabelse og
eksekvering.
www.virkconsult.com
Jannik Hjulgaard & Janus Bendix Engmann,
Captial E&I
Jannik er tidligere Operationel Officer i forsvaret
og har været forretningsudvikler hos to af verdens
største radarproducenter, Terma og Weibel Scientific.
Janus elsker at indsamle og forbedre data og er
ekspert inden for markedsanalyser, -udvikling og styring.
www.capitalei.com
Charlotte Brault, Talent to Denmark
Charlotte brænder for at understøtte SMV’er i at
tiltrække og fastholde internationale specialister.
www.state-of-denmark.com/talent-til-dk

CENSEC GO2MARKET WORKSHOPS™ ADVANCED
D. 8. september kl. 9.30 - 16 og 9. september kl. 9 - 12
ADVANCED workshoppen tilbydes som viderebygning af alt det gode du tager med dig fra BASIC workshoppen, den 17/8. Tilmeld
dig nu og få indsigt i dine eksportmuligheder i Tyskland, Norge, Sverige og Finland. Hør nærmere om kulturforståelse, relevante
events, funding muligheder og hvordan du bedst finder underleverandører eller konsulenter. Og kom i gang med at udvikle en
handleplan for din eksport.

Tid og sted

Tilmelding

Kontakt

Den 17. august 2021, kl. 9.30- 15.15

Har du interesse i at deltage i ovennævnte Go2market workshop forløb?

For yderligere information om
ovennævnte workshop kontakt:

Så kontakt dit Erhvervshus.

Anders Laustsen
Project Development Manager
+45 5213 1542
anders@censec.dk

Workshoppen foregår på følgende
adresse:
Erhvervshus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Sidste tilmelding:
D. 9. august 2021 kl. 12.00

