Dansk design i høj kurs
på eksportmarkederne

Større krav fra forbrugerne og
voksende international
konkurrence betyder, at
danske designvirksomheder
skal kunne reagere hurtigt og
levere nye produkter af høj
kvalitet på stadig kortere tid.
Danmarks Eksportråd kan
hjælpe din virksomhed med
at positionere dit brand,
optimere din værdikæde og
øge dit internationale salg.

De globale udfordringer
Danmark har stærke designkompetencer
inden for brancher som møbler, modetøj,
tekstil, brugskunst, boligindretning,
grafisk design og industrielle produkter.
Det fælles særkende for virksomheder i
disse sektorer er, at design er det mest
værdifulde led i værdikæden.
Succes og salgsvækst kræver god markedsindsigt, effektiv branding, konkurrencedygtige priser samt gode kontakter.
Danmarks Eksportråd kan hjælpe din
virksomhed med alle udfordringerne i
værdikæden.
Rådgivning om globaliseringsstrategi,
international salgsvækst og forbedring af
konkurrenceevne er relevant for alle
virksomheder, som har potentiale og er
parat til at ekspandere på eksportmarkederne.

Eksportrådet kan hjælpe din virksomhed
med:
• Markedsundersøgelser og analyser
• Søgning efter underleverandører
(sourcing)
• Udlægning af produktion til andre
lande (outsourcing)
• Identifikation af samarbejdspartnere
• Præsentationer af design, produkter og
kollektioner i udlandet
• Servicering af kunder, forhandlere og
agenter
• Events, PR, møder, udstillinger og
shows
• BornCreative: Eksportrådets særlige
program for små og mellemstore
kreative virksomheder. Programmet
omfatter gratis udarbejdelse af en
internationaliseringsplan samt rådgivning om eksportrelaterede forhold

Få kompetent rådgivning
Danmarks Eksportråd har rådgivere med
særlig indsigt i eksport af møbler, tekstiler,
tøj, designprodukter og gaveartikler. De er
placeret ude i verden på store etablerede
markeder som Europa/USA, nye markeder som Østeuropa/Rusland og sourcingmarkeder som Asien.

Brug Eksportrådets globale netværk
Via Udenrigsministeriets ambassader,
generalkonsulater og handelskontorer er
Danmarks Eksportråd til stede på alle
væsentlige eksportmarkeder over hele
verden. Eksportrådets globale netværk af
250 rådgivere med lokal ekspertise står
direkte til rådighed for dansk erhvervsliv.
Få mere at vide på www.eksportraadet.dk
eller kontakt Danmarks Eksportråd.

Danmarks Eksportråd
Udenrigsministeriet
Kunderelationer og Internationalisering (KUR)
Tlf:
33 92 08 84
Fax:
33 92 04 30
E-mail:
kur@um.dk

