
Sådan kommer du med
Eksport-Booster™ afholdes for SMV’er med 
international erfaring og et særligt  
eksportvækstpotentiale.

SMV’erne skal have 5-249 ansatte (hvoraf virk-
somheder med 10-49 ansatte har fortrinsret), 
haft et CVR-nr. i mere end 3 år og potentialet 
til at øge omsætningen eller beskæftigelsen 
særligt de næste 3 år - min. med  10% p.a.

Der gennemføres i alt 4 Eksport-Booster 
forløb med 10 virksomheder pr. forløb.

Hvem kan deltage?

Få en opskrift til din globale vækst
Du kommer til at arbejde systematisk med din egen case 
og udvikle din go-to-market plan.

Vi hjælper dig med at stille de rigtige spørgsmål og besvare 
dem. Med deltagelse i Eksport-Booster™ kommer du i løbet 
af 6 til 8 måneder hele vejen rundt – fra forberedelse og 
analyse, over udvikling af plan og strategi til eksekvering. 

Alt med fokus er på dit udvalgte marked og din  
virksomheds eksportpotentiale. Og hele vejen med din 
foretrukne rådgiver som fast sparringspartner.

Eksport-Booster™ giver virksomheder med international 
erfaring og særligt potentiale for global vækst en afprøvet 
eksportskabelon, der virker. 

Forløbet indeholdende 6 praksisnære workshops, 50% i 
rådgivertilskud af op til 145.000 kr., et markedsbesøg og 
netværkssamarbejde.
 

Få en strategisk tilgang til din eksport og bliv skarp på at udnytte virksomhedens eksportpotentiale.  
Udover et rådgivertilskud til at løse din største eksportudfordring og et besøg på dit nye eksportmarked, sikrer forløbets  
workshops dig struktur og metode til vedvarende eksportsucces. 

Sæt fart & struktur på din eksport

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Skab vedvarende eksportsucces med Eksport-Booster™ 

For interesse i deltagelse eller  
yderligere information kontakt:

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

Kontakt

Læs mere på  
www.ehsyd.dk/eksport
 

Har du interesse i at deltage i et  
Eksport-Booster forløb?

Så kontakt dit Erhvervshus.

Der er løbende ansøgningsfrist. 

For den individuelle rådgivning får du 50% 
medfinansiering af en faktura på op til 
145.000 kr. – dvs. op til 72.500 kr. Beløbet 
omfatter også planlægning & gennemførelse 
af markedsbesøg. 

Deltagergebyret for de 6 heldags-workshops 
er på 7.500 kr. (for 2 personer pr. virksomhed). 
Rejse- og opholdsomkostninger i forbindelse 
med markedsbesøget er ikke omfattet.
 

For eksporterfarne SMV’er 

Du får: 
• udviklet en klar plan & 

strategi 

• opbygget en eksportstruktur 

• løst din største  
eksportudfordring 

• udnyttet dit  
eksportpotentiale  

• skabt grundlaget for  
vedvarende eksportvækst
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