
09:30: Registrering og Networking

10:00: Velkommen
Anette Galskjøt, CEO, Danish Export Association

10:15: Præsentationsrunde og eksportfokus
Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, Danish Export Association

10:45: One size doesn’t fit all
Bent Jensen, Executive Vice President & Divisional CEO of Commercial Building Services,
Grundfos 
Grundfos har gennem årtier opbygget stor erfaring med eksport til forskellige markeder, herunder
Kina, USA og Tyskland. Hør mere om de udfordringer og fordele, der kan være ved at eksportere til
disse tre markeder, samt få gode råd til jeres go to market strategi – hvad enten I ønsker at booste
jeres salg eller entrere ét af markederne.

11:15: Pitch og Paneldebat

Markedsmuligheder, stabile samarbejdspartnere og resultater – tag til Tyskland 
Reiner Perau, Direktør, Dansk-Tysk Handelskammer
Tyskland har brug for dygtige underleverandører, viden og løsninger inden for digitalisering, grønne
løsninger og medtech – danske virksomheders styrker. Reiner Perau præsenterer dig for grundene
til at kigge mod syd, når du skal vælge eksportmarked.  

The US Market – prospects for Danish Companies
Einar Dyrhauge, Deputy Director & Head of AcessUSA, AmCham
Hør Einar Dyrhauges take på det amerikanske markedslandskab, samt hvilke muligheder og ikke
mindst udfordringer, som du skal være opmærksom på, på det amerikanske marked.

Hvorfor skal din virksomhed fokusere på det kinesiske marked?
Hans Henrik Pontoppidan, Secretary General, Danish Chinese Business Forum
Kinaforskrækkelse bliver stadigt mere udbredt i disse dage, men Kinaforandringerne kommer, og de
vil påvirke danske virksomheder, uanset om man er på det kinesiske marked eller ej. Hør om hvorfor
danske virksomheder stadig skal overveje det kinesiske marked, og hvorfor eksport til Kina stadig er
en gylden mulighed for mange og så alligevel er Kina ikke for alle.

De tre herrer skal overbevise os om, at lige netop ”deres” land bør være det som vi
fokuserer på.

Eksportkonference
Boost dit eksportsalg til USA, Tyskland eller Kina
Torsdag d. 1. december 2022

The Poul Due Jensen Academy, 
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12:00: Frokost
Mød Danish Export's netværksansvarlige og partnere og få en snak

12:50: Vi mødes ved hovedscenen og fordeles ud på sporene

13:00: Velkommen på landesporene
Charlotte Nytoft, Head of Market Group USA, Danish Export Association
Pernille Vildsted Nielsen, Head of Market Group Germany, Danish Export Association
Ilse Korsvang, Head of Project Management, Danish Export Association

13:10: Landespor 1 (Vælg én)

Spor 1: Tyskland
Den digitale salgsproces - Vola i Tyskland
Birthe Tofting, Sales and Marketing Director, Vola
Hvilke salgsargumenter åbner døre i Tyskland? Hvordan har det ændret sig over tid og hvilke
barrierer er der for bl.a. lead generering via sociale medier i Tyskland? VOLA har været på det tyske
marked i 50 år - først med en forhandler og fra 2001 med eget datterselskab. Birthe Tofting har
været med hele vejen fra kommunikation på fax, indførelse af globalt CRM system og nu
implementering af den globale brandkommunikation via sociale medier - med fokus på
bæredygtighed, langtidsholdbare produkter, der både designmæssigt og kvalitetsmæssigt holder i
generationer.

Spor 2: USA
Fra distributør til eget selskab i USA
Søren Schultz, CEO, TAGARNO
På Eksportkonferencen vil Søren Schultz dele ud af virksomhedens egne erfaringer med etablering
af eget selskab i USA – på godt og ondt. Også i lyset af, at TAGARNO A/S har været økonomisk
udfordret i en del år og opgaven er at få TAGARNO på rette køl igen og herefter indfri det potentiale,
som TAGARNO har på strategisk udvalgte eksportmarkeder, herunder USA.

Spor 3: Kina
Strategien bag Danfoss’ succes på det kinesiske marked
Kjeld Stærk, Vice President of Executive Projects, Danfoss
For mange danske virksomheder er Kina blevet en skuffelse. Hvordan afbalancerer du
markedspotentialet og risici? Og kan man overhovedet blive stor, uden at have Kina med i sine
overvejelser? Det er nogle af de problemstillinger, som Kjeld Stærk vil forholde sig til i sin
præsentation på konferencen.

13:45: Kaffepause



14:15: Landespor 2  (Vælg én)

Spor 1: Tyskland
Ved at udfordre den traditionelle forretningsmodel begynder VELA at udnyttet
potentialet i det tyske marked
Klaus Eikhof, Export Manager, VELA
VELA har eksporteret stole til Tyskland siden 1960erne og har siden 80erne haft en eksklusiv
forhandler i Tyskland. De senere år har VELA afprøvet en ny forretningsmodel, som har vist sig
lovende. Ifølge Klaus Eikhof, Export Manager ved VELA, er virksomheden begyndt at se gode
resultater, og det nye forretningsområde dækker nu 80% af den samlede omsætning i Tyskland,
som i perioden totalt er vokset med ca. 150%. Men VELA er slet ikke i mål endnu, potentialet er
nemlig meget større.

Spor 2: USA
Succes på det amerikanske marked
Martin Vestergaard, Owner, Power Stow
Et unikt produkt, mange års tålmodighed, risikovillighed samt det rette personale er faktorer, som
Martin Vestergaard tilskriver Power Stow’s succes i USA og vil fortælle om i oplægget. 

Spor 3: Kina
Succes på det kinesiske marked, i modvind og medvind – mest medvind
Lars T. Møller, General Manager, LJM China
Hør hvordan en dansk mellemstor virksomhed kan udfordre store udenlandske selskaber ved
etablering i Kina. Strategi, fokus, vedholdenhed og ikke mindst åbensindethed er nøgleord hvis man
skal have succes i Kina.

14:45: Tilbage til hovedscenen

15:00: Hvor underlige synes de andre vi er?
Dennis Nørmark, foredragsholder, skribent, konsulent
Hvis vi skal kunne samarbejde og handle med amerikanere, tyskere og kinesere skal vi vide hvad det
er for en adfærd vi bringer til bordet, som de ikke forstår eller rynker på næsen af.
Dennis Nørmark er forfatter, antropolog og international foredragsholder og én af de fremmeste
eksperter i Danmark når det kommer til at beskrive hvad det er for kulturelle benspænd der
udfordrer os i mødet med de andre kulturer i verden. Han er forfatter til flere bøger om kultur,
samarbejde og ledelse med et “kulturelt intelligent” perspektiv på forretning.

15:45: Afrunding på dagen
Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, Danish Export Association

16:00: Networking session

17:00: Tak for i dag


