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Ekport til Tyskland kraver
grundig forberedelse
Der er gode eksempler pä mellemstore virksomheder, der etablerer sig pä det tyske marked. Men det kraver forarbelde
Af Eskil Mann S0rensen

EI§PORT:

Der er

Der skal forberedelse
komme ind pä

tilat

gode

chancer, ogsä for mindre
virksomheder, for at satte
fart pä en eksport til TyskIand. Det siger en kender

af det ryske marked,

det tyske marked, siger lis Nprgaard.
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Lis

Norgaard, der er indehaver af Denmark Business
Consulting i Koln. Hun as-

sisterer en lang rakke

danske

virksomheder

med at komme ind pä det
tyske marked.
- Jeg oplever, at danske

virksomheder griber en
salgsindsats i Tyskland
meget forskelligt an. Der
er helt smä virksomheder
med fem-seks medarbej-

dere, som godt kan have
intentionen om at eksportere til Tyskland, men pä
grund af deres storrelse
simpelthen ikke har kapaciteten til at opbygge en

eksport. Men der er ogsä
et stort antal mellemstore
virksomheder, som har en
stor energi og vilje til eksport. Skal man ind i Tyskland, skal man forberede

sig grundigt og have tälmodighed med at finde de
rigtige kontakter, siger Lis
Norgaard.
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om dognfluer, som hur-

,mine oine
er der alt

tigt forsvinder igen.
- Nogle danske virksom-

for mange
danske salgsfolk, der bare
satter sig i
bilen og kfirer
ned og bes0ger virksomheder. Det fär
de oftest ikke

nogen navnevardige
ordrer ud af
Business Consulting

bilen og korer ned og bes@ger virksomheder. Det

tige virksomheder.

af. Der er mange, der korer dod i den metode. Jeg
räder virksomhederne til
at vare mere systematiske

mäl om, hvor de havde
varet i de mellemliggende är.
Hype omTyskland

Der er stor fokus pä det ty-

ske marked, og Lis Norgaard advarer mod at tro,
at der er uanede mulighe-

pe hlpe omkring Tysk-

Lis N@rqaard, Denmark

netop deres produkter.

navnevardige ordrer ud

hjemme. Da de sä vendte
tilbage efter finanskrisen,
blev de modt med sporgs-

der.
- Der har varet en kam-

- I mine ojne er der alt
for mange danske salgsfolk, der bare satter sig i

fär de oftest ikke nogen

heder trak sig fra Tyskland
i 90'erne og O0'erne, fordi
der var masser at lave her-

land. Der ligger ogsä et
stort marked i Tyskland.
Nogle gange giver organi-

Det kraver et ret stort arbejde med at finde de rig-

sationer og rädgivere firmaerne lidt for store forhäbninger. Vi skai ogsä

Til

huske at have forbeholde-

gengald er der eksempler
pä, at det lykkes til fulde,

ne med. Lige som med an-

siger hun.

finde ud af, om produktet

og mälrettede og identificere de virksomheder,

De tyske virksomheder
kan godt lide udenlandske virksomheder, som
har en stark tilstedevarelse i Tyskland. Sä er de

som kan have brug for

sikre pä, at der ikke er tale

dre markeder skal

har sin

man

berettigelse pä
markedet og om priserne
holder. Det kraver noget
tid og noget tälmodighed
at fä nogle faste kunder i
Tyskland, siger hun.

