For eksporterfarne SMV’er & eksportspecialister

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Løs din største eksportudfordring
Få 72.500 kr. i rådgivertilskud & et netværk med My Way™

Er din vækst hæmmet af uigennemskueligt bureaukrati, et hav af certifikater eller manglen på dybdegående markedskendskab?
Eller har du måske brug for professionel hjælp til at udpege egnede salgskanaler og partnere? Med My Way™ får du målrettet
rådgivertilskud til at få fjernet stopklodserne for din eksportvækst.
Frisæt dit eksportpotentiale
My Way™ giver dig 50 % i tilskud af op til 145.000 kr. til
professionel eksportrådgivning tilskåret dit behov.
Find en privat rådgiver i Danmark eller på det pårørende
eksportmarked med speciale i netop din udfordring – lige
fra teknologiske, juridiske eller afsætningsmæssige forhold
til markedsanalyser eller eksportstrategier.
Samtidig deltager du, som del af My Way™, med 2 personer
i 2 netværksmøder, hvor du får tips og udveksler erfaringer
med andre eksporterende SMV’er.
En række analyser iblandt virksomheder med udpræget
eksportsucces dokumenterer, at netop netværk ofte
betegnes som en særlig værdifuld bedste praksis.
Derfor betragtes netværksmøderne som et ideelt supplement til rådgivningsdelen. Så med deltagelse i My Way™ får
du både målrettet individuel støtte og muligheden for at
løfte i flok, som del af et værdiskabende eksportnetværk.

Få blandt andet:
• løst din største
eksportudfordring
• afdækket dit
markedspotentiale
• identificeret dine unikke
salgsargumenter
• opbygget et
eksportnetværk
• udpeget din partnere
og distributionskanaler

Hvem kan deltage?

Sådan kommer du med

Kontakt

My Way™ er primært udviklet for at hjælpe
eksporterfarne og -specialister med helt
konkrete udfordringer. Udvalgte eksport
opstarter kan også komme på tale.

Har du interesse i at deltage i et My Way
forløb?

For interesse i deltagelse eller
yderligere information kontakt:

Så kontakt dit Erhvervshus.

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 er løbende ansøgningsfrist og ansøgningen bedømmes af et bevillingsudvalg med
kort behandlingstid.

Anna Marie Damgaard Kristensen
Erhvervshus Sydjylland
E: adk@ehsyd.dk
M: 4188 6600

I alt 150 SMV’er kan kvalificeres til at deltage i
et My Way forløb.

For den individuelle rådgivning får du 50%
medfinansiering af en faktura på op til
145.000 kr. – dvs. op til 72.500 kr.
Deltagergebyret for 2 netværksmøder, som
afholdes sammen med 9 andre virksomheder, er på 1.200 kr. Her må 2 personer pr.
virksomhed deltage.

Læs mere på
www.ehsyd.dk/eksport

