
 

Du får svar på 39 spørgsmål 

• Identifikation af potentielle kunder i målmarkedet 

• Kontaktliste på potentielle kunder som Excelfil 

• Overblik over branchen og dens udvikling 

• Salg og omsætningen inden for målbranchen 

• Identifikation af konkurrenter i målmarkedet 

• Kontaktliste på konkurrenter som Excelfil 

• Økonomiske situation i målmarkedet og generelle forhold, der skal tages hen-

syn til 

• Vurdering af markedsvolumen 

• Import og eksportstatistikker helt ned på specifikt produktniveau 

• Hvordan finder jeg salgspartnere og handelsagenter 

• Oversigt over mulige afsætningskanaler med adresser og kontaktdata 

• Fordele og ulemper for salgspartnere 

• Fordele og ulemper ved salgsagenter 

• Fordele og ulemper ved forhandlere 

• Vurdering af salgspotentialet i målmarkedet 

• Samlet handelsvolumen på produktkodeniveau (HC Koder) 

• Lønstruktur i målmarkedet 

• Beskrivelse og evaluering af relevante virksomhedsregistre på konkurrent og 

kundeniveau 

• Udbudsplatforme i målmarkedet 

• Mød dine potentielle kunder på messer i målmarkedet og i hele Europa/Hvor 

udstiller de? 

• Find den rette arbejdskraft til opstart og udvidelse af din virksomhed i mål-

markedet 

• Analyse af økonomiske regioner i landet med henblik på udvælgelse af etable-

ring 

• Udgifter til leje/erhvervelse af ejendom og grund 

• Overblik over infrastruktur og transportforbindelser 

• Identifikation af relevante støtteprogrammer 

• Overvågning af kunder og konkurrenter 



 

• Hvor succesfulde var og er konkurrenterne? 

• Observation af dine konkurrenter i målmarkedet: Hvor aktive er de på inter-

nettet, på deres hjemmesider og i sociale netværk? 

• Hvor intensivt bruger konkurrenterne disse medier, hvor succesfulde er de 

med dem, og hvad betyder dette for dine aktiviteter? 

• Hvor succesfulde har dine konkurrenter været i de seneste år? 

• Hvilke planer har dine konkurrenter offentligt givet udtryk for i det indevæ-

rende regnskabsår? 

• Kendte konkurrenter på målmarkedet 

• Konkurrencepartnere, kunder og salgskanaler 

• Leverandør- og leverandørfortegnelser 

• Udviklingen på personalemarkedet 

• Forskelle mellem virksomhedskulturer 

• Medielandskab og vigtige fagblade 

• Sådan etableres en virksomhed i målmarkedet 

• Vi giver dig et overblik over de vigtigste love og regler i målmarkedet med mu-

lige konsekvenser for din branche og din produkt- og serviceportefølje 

 


