Vækstgruppe
Vækstgruppen er et nyt tilbud til små og mellemstore
virksomheder, som ønsker om at komme i gang med
eksport på en struktureret og succesfuld måde.

Vækstgruppe for eksportparate virksomheder
– skab rammerne for succesfuld eksport!
Vidste du, at kun 4 ud af 10 virksomheder der starter eksport op, også lykkes med det?
Formålet med denne vækstgruppe er derfor klart: Få hjælp til at håndtere de barrierer, du møder på vejen - så
din virksomhed når i mål med jeres eksportplaner på en succesfuld måde!
Gennem seks workshops, erfaringsudveksler og undervises gruppen inden for udvalgte faglige- og strategiske temaer. Vil du have mere uddybende information om indholdet i de seks workshops - klik her.
1. workshop 27. maj 2014

5. workshop 23. oktober 2014

Eksportparathed
• Hvordan bliver du klar til eksport?
• Hvad kræves for at udnytte eksportmulighederne optimalt?

Risikostyring, kulturkendskab og
kommunikation med andre lande
• Sådan effektiviserer du eksportarbejdet
i hverdagen
6. workshop 19. november 2014

2. workshop 24. juni 2014
Hvor er potentialet - for mig?
• Nærmarkeder eller fjernmarkeder
• Globalisering
• BRIK-lande
3. workshop 21. august 2014
Vælg det optimale eksportmarked
• Skabeloner til markedsanalyse og værktøjer til
valg og prioritering af markeder
4. workshop 17 september 2014
Beslut den optimale distributionskanal
• Sådan finder du den optimale samarbejdspartner – og sådan styrer og motiverer du ham til at
holde mest mulig fokus på dine produkter

Fra planlægning til igangsætning
• Hvordan fører du eksportplanen ud i livet?
• Hvor kan du søge hjælp til at komme i gang –
og til at øge allerede etableret eksport?
• Hvad findes af samarbejdsmuligheder?
• Netværk, klynger, støtteordninger, myndigheder
der kan hjælpe etc.
• Planlægning af første messebesøg
Individuel sparring
Imellem mødedagene får deltagerne individuelle
opgaver, opgaveløsningen får du sparring på via
telefon og mail med underviseren.

Læs mere om mødefrekvens, priser mm. på næste side ...

Vækstgruppe
Det praktiske
Gruppen sammensættes af direktører, salgs- eller eksportchefer fra ca. 20 små og mellemstore
virksomheder.
Mødefrekvens
Der afholdes 6 hele mødedage/workshops fordelt over ca. et halvt år.
Møderne holdes hos de deltagende virksomheder.
Underviser
Underviser og ankermand er Jens Lassen, som også vil trække på andre relevante
indlægsholdere. Jens Lassen har lang erfaring med salg, eksport, international vækst, strategiprocesser og kompetenceudvikling, og har bl.a. arbejdet en årerække under Eksportrådet.

kud
Få 1.000 kr. i tils
Prisen differentierer i forhold til antal deltagere.
Pris for deltagelse
20 deltagere kr. 6.300 pr. deltager
15 deltagere kr. 8.100 pr. deltager
Priserne er inklusive tilskud fra Business Region Aarhus på 1.000 kr. pr. virksomhed.

Ønsker du at deltage i vækstgruppen?
Ring eller skriv til Erhvervschef Marianne Kristensen på:
mobil 3035 2585 / mail@erhvervskanderborg.dk

