Genvej til eget kontor
på eksportmarkederne

Med Danmarks Eksportråds
Inkubatorordning kan du
afprøve markedsmulighederne på nye eksportmarkeder
enkelt og billigt.
Lej kontorfaciliteter og få
kommerciel og administrativ
hjælp hos Eksportrådets
repræsentationer ude i
verden.

Inkubatorordningen
Inkubatoren er et kontorfællesskab med
egen indgang og reception, som regel i
tilknytning til en dansk ambassade, et
generalkonsulat eller et handelskontor.
Her får du adgang til et fuldt operationelt
kontor på det marked, hvor du ønsker at
etablere virksomhed. Du skal bare sætte
stikket til computeren. Så kan du koncentrere dig om at afprøve mulighederne på
det nye marked.
Det får du i inkubatoren
• Adgang til et fuldt operationelt kontor
på fuldtid, deltid eller ”virtuelt”, så din
virksomhed kan være fysisk repræsenteret
på det nye marked
• Adgang til markedsinformation og
markedsundersøgelser
• Løbende rådgivning og bistand
afhængigt af din virksomheds behov
• Administrativ bistand, eksempelvis i
forbindelse med registrering af virksomheden, bogholderiopgaver, betaling
af regninger og bankoverførsler

Hvad koster det
Priserne for benyttelse af inkubatorordningen
varierer alt efter lokalitet og serviceaftalens
omfang. Kontakt Danmarks Eksportråd
eller inkubatorerne for at få et tilbud.
Her ﬁnder du inkubatorer
Danmarks Eksportråd har inkubatorer i
Atlanta, Beijing, Chongqing, Montreal,
New Delhi, Bangalore, Tokyo, Silicon
Valley og Sao Paulo, og ﬂere er på vej. Er
der ingen inkubator på det marked, hvor
du overvejer at etablere virksomhed, så
kontakt Danmarks Eksportråd og få mere
at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig.
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.

Der ydes ikke juridisk rådgivning eller
bistand til selvangivelser i inkubatoren,
men Eksportrådets rådgivere kan hjælpe
med etablering af kontakt til relevante
advokat- og revisionsﬁrmaer.

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

