Få del i den globale
vækst i sundhedssektoren

Den globale efterspørgsel
efter kvalitetsprodukter og
serviceydelser fra sundhedssektoren er i kraftig vækst.
Produkterne bliver stadig
mere komplekse, og det
skærper kravene til medarbejderkompetencer og
produktionsteknologi.
Danmarks Eksportråd kan
hjælpe din virksomhed med
at ﬁnde internationale samarbejdspartnere, tackle den
internationale konkurrence
og udnytte eksportpotentialet.

De globale udfordringer
Med den hastige udvikling inden for
forskning ændres fundamentet for moderne
sygdomsbehandling konstant. I Danmark
indgår højt specialiserede virksomheder i
sundhedssektoren derfor i stigende grad i
internationale alliancer og leverandørforhold for at kunne fremstille stadig
mere avancerede og innovative kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser.
Det relativt høje omkostningsniveau i
Danmark betyder, at det kan være en
fordel at købe komponenter og aktiviteter
hos udenlandske virksomheder med
spidskompetencer, som danske virksomheder ikke selv besidder.
En udfordring for virksomhederne i
sundhedssektoren består derfor i at finde
gode leverandører og samarbejdspartnere i
udlandet.
Få kompetent rådgivning
Danmarks Eksportråd rådgiver virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling
og produktion af medikoudstyr, lægemidler og bioteknologi samt engroshandel
med medicinalvarer.
Eksportrådet står til rådighed med
kompetent rådgivning om mulighederne
for forbedring af konkurrenceevne og
international salgsvækst, og ofte kan

Eksportrådets relationer til myndigheder
og beslutningstagere fremme virksomhedernes interesser.
Danmarks Eksportråd kan tilbyde
vækstvirksomheder i sundhedssektoren:
• Rådgivere med særlig indsigt og
erfaring i sundhedssektoren, placeret på
strategiske markeder over hele verden
• Opdateret information om lokale regler
og lovgivning
• Opdateret information om lokale
markedsforhold
• Partnersøgning
• Rådgivning i forbindelse med tekniske
handelshindringer og patentsager
• Adgang til lokale politiske beslutningstagere – en unik kompetence, som kan
være afgørende, fordi sundhedssektoren
er politisk reguleret i mange lande
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.
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