Boost din eksport

Eliteforløb for dig der vil mere

Eksport via partnerskaber – fysisk og digitalt

EKSPORT BOOSTER™
Start 29. Marts 2022

Dette eliteforløb kalder på virksomheder, som har erfaringer med eksport, men som har brug for en mere strategisk, struktureret og planlagt tilgang til eksport. Det kan være fordi du ønsker at gå målrettet efter at igangsætte
eksport til et nyt marked eller fordi du generelt ønsker at få professionaliseret jeres tilgang til et, flere eller de
markeder, som du er på. Vi kommer godt omkring alle de centrale dele i virksomhedens forretningsmodel for
eksport og laver en plan for, hvor du som virksomhed får endnu mere succes med eksport.
FOKUS & TEMA
Dette forløb fokuserer især på dig der vil salg gennem partnerskaber (distributør, agent og forhandler), og dig som er nysgerrig på og gerne vil gøre
dette delvis i en digital kontekst.
Det er ikke et krav, at du på forhånd har valgt et eksportmarked, du vil fokusere på og det er heller ikke et krav, at du undervejs gennemfører et markedsbesøg. Til gengæld er det helt afgørende, at du har erfaringer med eksport
og ambitioner om at skabe mere succes. Forløbet sætter særligt fokus på
dine salgskanaler – altså hvordan du får skabt opmærksomhed hos de rigtige
kunder i de rigtige markeder og på den mest effektive form. Her sætter vi et
særligt fokus på, hvordan du kan gøre dette gennem partnerskaber med andre f.eks. forhandlere og agenter.
Din pris: 7.500 kr.
Herudover ydes 50% tilskud til din særligt allokerede
rådgiver, dog maksimalt 72.500 kr.

DIN LEAD FACILITATOR
Karsten Vind
Master class forløbet ledes af Karsten Vind, der er partner i Pluss Leadership. Han har sammensat et forløb med
bidrag fra en række eksperter og erfarne rådgivere, som du vil møde undervejs i forløbet (se mere på sidste side).
Holdet består således både af teoretiske eksperter samt en række praktisk erfarne, men som alle har det til fælles,
at de på en inspirerende og håndgribelig måde for hver deres område kan give dig værdifuldt input. Undervejs vil
Karsten som gennemgående facilitator sørge for at holde ”den røde tråd” for dig og for holdet som helhed. Karsten
er særdeles erfaren i denne rolle fra lignende forløb for SMV’ere både indenfor eksport, salg og forretningsudvikling

Tid og sted

Tilmelding

Kontakt

Start d. 29. Marts kl. 09:00
Se alle datoer på efterfølgende side.

Har du interesse i at deltage i ovennævnte Eksport Booster forløb så kontakt dit nærmeste Erhvervshus eller
Projektleder Anna Marie Damgaard

For yderligere information om
ovennævnte workshop kontakt:

Workshoppen afholdes af
Erhvervshusene i Trekantsområde
(Jylland), mere om lokation følger
efter tilmelding.

Jeg vil gerne hører mere - send email

Anna Marie Damgaard
Erhvervshusene
Mail: adk@ehsyd.dk
Telf: +45 61 88 46 85
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Dit Eksport Booster forløb består af 6 master classes, som giver dig indsigt, inspiration, teoretiske og praktiske
modeller og værktøjer, dialog med ligestillede samt en gennemgående facilitator, der samlet gør det muligt for
dig, at få skabt en effektiv og stærk forretningsmodel og forretningsplan for din videre udvikling som eksportvirksomhed. Over de 6 master classes får du løbende nye perspektiver og konkrete brugbare anvisninger fra en lang
række eksperter til, at du på sidste master class kan præsentere din model og plan for succes med eksport.
DATOER & OUTCOMES

”You have a plan, until
someone knocks you out,
then you have a new plan”
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INDLÆGSHOLDERE

Allan Sørensen, Århus Universitet
Tema: Eksporten DNA
Masterclass 2: 30. Marts 2022
&
Tema: Ekspert Panel
Masterclass 6: 28. April
Jens Lassen, Ekspansion
Tema: Markedsvalg og kulturforståelse
Masterclass 3: 25. April 2022
&
Tema: Ekspert Panel
Masterclass 6: 21. Juni

E-bureauet No Zebra
Tema: E-business
Masterclass 3: 25. April 2022

Bjarne Brynk, Brynk Academy
Tema: Salgskanaler og afsætning via partnerskaber
Masterclass 4: 10. Maj 2022

Pitcherific
Tema: Salgspitch
Masterclass 5: 31. Maj 2022

Eksportforeningen
Tema: Virtuelle kundemøder & hybrid interaktion
Masterclass 5: 31. Maj 2022
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