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Kickstart Tyskland

Kickstart Tyskland er et nyt
program fra Eksportrådet, der
giver små og mellemstore
virksomheder mulighed for at
få et første indtryk af det store
eksportpotentiale i Tyskland.
Kickstart Tyskland kan hjælpe
virksomheder med at få
afdækket mulighederne på det
attraktive tyske marked og
sammen med en erfaren
eksportrådgiver afklare
behov, betingelser og de
næste skridt ind på markedet.

Virksomheder, der deltager i Kickstart
Tyskland, kan forvente et skræddersyet
tilbud, der efter behov giver:
• Et overordnet indtryk af muligheder,
vilkår og konkurrence på det tyske
marked
• Begrænset søgning efter
samarbejdspartnere, agenter,
distributører el.lign.
• Information vedr. Tyskland og tysk
forretningskultur
• Sparring vedr. markedsbearbejdning
• Rådgivning vedr. markedsføring på det
tyske marked
• Overblik over relevant lovgivning og
regelsæt samt kendskab til relevante
myndigheder
• Forberedelse til et første besøg på
markedet
Information om relevante messer
• Evt. krav om produktgodkendelse og
certificeringer
Forud for igangsættelse af et Kickstart
Tyskland-forløb afholdes møde med
eksportrådgiver fra Eksportrådet i
Tyskland med henblik på fastlæggelse af
formål, omfang og aktiviteter i det
skræddersyede forløb. Forløbet afsluttes
med en afrundende drøftelse, hvor de
næste skridt for virksomheden drøftes,
herunder evt. behov for yderligere
assistance.

Hvad koster det?
Kickstart Tyskland indeholder mellem 30
og 50 timers rådgivning fra Eksportrådet.
Opgavens indhold aftales konkret mellem
eksportrådgiver og virksomhed. Der ydes
50% tilskud til Eksportrådets ordinære
timepris (Timeprisen i 2016 er DKK
935,-). En Kickstart Tyskland vil således
koste din virksomhed mellem DKK
14.025,- og DKK 23.375,-.
Kriterier for at opnå støtte:
• Under 100 ansatte
• Under DKK 150 mio. kr. i årlig
omsætning
Eksportrådet er til stede på 3 danske
repræsentationer i Tyskland, i Berlin,
Hamborg og München. Alle steder råder
Eksportrådet over erfarne eksportrådgivere
med specialviden inden for udvalgte
sektorer og et bredt netværk i Tyskland.
Kontakt
Kontakt os gerne for en uforpligtende
samtale:
beramb@um.dk eller (+49) 30 5050 2100

