Globale muligheder i fødevareog landbrugssektoren

Fødevarer og landbrugsprodukter af høj kvalitet har
altid været en af grundpillerne i den danske eksport.
I dag står sektoren meget
stærkt på det globale marked,
hvor mulighederne for vækst
hele tiden bliver bedre.
Hos Danmarks Eksportråd
kan danske virksomheder
i fødevare- og landbrugssektoren få hjælp til at starte
eksport samt fastholde og
udbygge deres internationale
markedsandele.

De globale udfordringer
Konkurrencen fra lokale producenter og
tredjelande hører til de største udfordringer, som danske producenter af fødevarer,
landbrugsprodukter og maskiner til
sektoren møder på eksportmarkederne.
Samtidig spiller fødevaresikkerhed en
stadig større rolle i eksporten af fødevarer
på globalt plan.
For danske producenter består de globale
udfordringer derfor i at levere stadig mere
innovative kvalitetsprodukter med stor
fødevaresikkerhed og højt værdiindhold
samt produktionsudstyr med høj produktivitet og lavt energiforbrug.
Få kompetent rådgivning
Eksportrådet har et globalt Industry
Team med særlig indsigt i fødevare- og
landbrugssektoren. Dette team står til
rådighed for virksomheder, der ønsker
kompetent rådgivning om mulighederne
for international salgsvækst eller forbedring af deres konkurrenceevne. Rådgiverne
har indgående kendskab til eksportmarkedernes politiske og kommercielle aktører,
og ofte kan Eksportrådets relationer til
myndigheder og beslutningstagere fremme
virksomhedens interesser.
Teamets kompetencer og serviceydelser
omfatter blandt andet:

• Markedsovervågning
• Strukturanalyser og markedsundersøgelser
• Konkurrentanalyser og prisindhentning
• Søgning efter samarbejdspartnere
• Assistance i forbindelse med importtilladelser og veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige godkendelser
• Udvikling af individuelle globaliseringsstrategier og lokale markedsplaner
• Udlån af eksportrådgivere
• Udstillinger, indkøbsdelegationer, virksomhedsseminarer og eksportfremstød
• Sourcing af konkurrencedygtige råvarer
• Rådgivning ved etablering af virksomhed i udlandet
• Et 24-timers kriseberedskab etableret
i samarbejde med Fødevarestyrelsen
og erhvervets aktører for at begrænse
eksportstop som følge af veterinære
krisesituationer eller lignende
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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