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).

Du får:
•

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.

•
•
•
•

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

Hvem kan deltage?

Sådan kommer du med

Kontakt

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.

Har du interesse i at deltage i et
Go2market workshop™ forløb?

For interesse i deltagelse
eller yderligere
information kontakt
projektleder fra
Erhvervshus Sydjylland

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.

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.

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

