
Eksportens

DNA

Kun få har knækket koden
10 % af eksportvirksomhederne står for 90 % af 
eksporten*
(*Vareeksport inden for fremstillingsindustrien. Kilde: Tuborg 
Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet)

DNA’et er afgørende for Danmark
Kun 5-6 % af danske virksomheder eksporterer 
varer, men de står for:
37 % af værditilvæksten*
35% af omsætningen*
26% af de ansatte*
(*I den private sektor jf. Danmarks Statistiks, september 2014)
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-DNA’et fra danske virksomheder 
med international succes

DNA’et er afgørende for Danmark
Kun 5-6 % af danske virksomheder eksporterer 
varer, men de står for:
37 % af værditilvæksten*
35% af omsætningen*
26% af de ansatte*
(*I den private sektor jf. Danmarks Statistiks, september 2014)

Forskning støttet af Tuborgfondet
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Eksportens

DNA

• Ansætter ledere og medarbejdere med eksporterfaring
• Trækker på folk med relevante uddannelser, udenlandsk arbejdskraft og eksperter
• Arbejder og udvikler efter eksportstrategier
• Fastholder og udvikler kunderelationer over lang tid

• Har en markant højere produktivitet end sammenlignelige virksomheder uden 
eksport

• Er større og præsterer vækst på mange parametre (markeder, produkter, etc.)
• Bruger fl ere ressourcer på forskning og innovation
• Styrer globale værdikæder med import, outsourcing, alliancer og datterselskaber

• Er del af eksportnetværk og klynger, som styrker eksport og import
• Trækker på relevante eksperter og insourcer viden ift. internationalisering  
• Lærer fra andre virksomheder som f.eks. B2B-kunder med international aktivitet
• Benytter servicevirksomheder og rådgivere med internationalt fokus

• Gennemfører produktinnovation og er i stand til at diff erentiere deres pro-
dukter og ydelser

• Opnår en højere pris for deres produkter og ydelser
• Leverer varer og tilknyttede serviceydelser af højere kvalitet

• Eksportomkostninger. Disse udgør op mod 2/3 af de samlede omkostninger ved at 
levere til eksportmarkeder, mens produktionsomkostningerne udgør ned mod 1/3 
af de samlede omkostninger ved at levere til eksportmarkeder

• Gennemfører procesinnovation, som mindsker produktionsomkostninger
• Oparbejder salgsvolumen for at dække store faste eksportomkostninger
• Fokusere indsatsen på relevante eksportmarkeder, så de får mere ud af deres 

eksportinvestering

Kvalitet

Omkostninger

Mennesker

Produktivitet

Netværk
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Forskning viser, at virksomheder med 
international succes har styr på:
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Forskning støttet af Tuborgfondet

De fem temaer ovenfor er resultatet af fl ere års forskning gennemført af 
Tuborg Research Centre of Globalisation and Firms, Aarhus Universitet.
Forskningen bygger bl.a. på data fra Danmarks Statistik vedr. samtlige 
danske virksomheder.
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Eksportforeningen er Danmarks største arrangør af kundesegmenterede netværk og eksportfremstød
Vores medlemmer har 49 % mere eksport end den gennemsnitlige danske eksportør
Kilde: Tuborg Research Centre of Globalisation and Firms, Aarhus Universitet

Reducére eksportomkostningerne:
• Fremstød giver nemmere adgang til markeder, kunder og samarbejdspartnere
• Fælles markedsføring profi lerer din virksomhed
• Sparring i netværket hjælper til markedsfokus og større træfsikkerhed i dit eksportarbejde
• Viden fra netværket hjælper dig til at prioritere markeder

Finde medarbejdere:
• I Kina via vores Kina-kontor
Styrke eksportstrategien:
• Få rådgivning om din eksportstrategi
• Deltag i kurser om strategi i Danish Export Academy

Styrke din eksport og import via eksportnetværk:
• Via 13 kundesegmenterede eksportnetværk
Trække på eksperter og få viden:
• På netværksmøder, seminarer og via eksportrådgivning inden for 

din branche
Lære af andre internationale virksomheder:
• På netværksmøder, hvor du møder andre virksomheder med inter-

nationalt fokus
• Ved at blive matchet med andre virksomheder i netværket
Benytte rådgivere med internationalt fokus:
• Få eksportrådgivning af vores konsulenter og 

samarbejdspartnere

Vi kan hjælpe din virksomhed med, at:

Styrke din markedsføring:
• Få professionel marketingrådgivning
• Uddannelse via Danish Export Marketing Group
• Markedsføring af din virksomhed i Eksportforeningens kanaler 
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Eksportforeningen tilbyderEksportforeningen tilbyder

Eksportforeningen er:
• Danmarks største arrangør af netværk, fremstød og kurser inden for eksport
• 570 medlemsvirksomheder
• 50 års erfaring
• Privat, non-profi t og ejet og drevet af de 570 medlemsvirksomheder
• 30 medarbejdere i sekretariatet, langt de fl este med eksport- og salgserfaring

RELATIONER:
Erfa-grupper om specifi kke markeder og inden for din branche
Konferencer, kurser m.v. hvor du også møder nye relationer
13 kundesegmenterede eksportnetværk med 2-4 netværksmøder om året

• Danish Cruise & Ferry Group
• Danish Export Marketing Group
• Danish Fish Tech Group
• Danish Food Tech Group
• Danish Health Tech Group 
• Danish Marine Group

 

PROFILERING:
Flere end 50 fremstød til mere end 25 forskellige markeder pr. år
Profi lering af din virksomhed på www.dk-export.com og www.dk-export.dk
Mulighed for at være case i pressen, artikler og nyhedsbreve i ind- og udland

UDDANNELSE:
Kurser inden for eksportsalg i Danish Export Academy
Eksportsælgeruddannelsen
Seminarer og erfa-grupper i Danish Export Marketing Group

RÅDGIVNING:
Sparring fra vores konsulenter om markeder, salgskanaler mv.
Coach-ordning gennem Danish Senior Consult
Rådgivning fra vores Kina-kontor
Marketingrådgivning

OPDATERING:
Nyhedsbreve med markedsviden generelt og fra eksportnetværkene
Log-in til bl.a. landerapporter på ’Mit Eksportforeningen’
Eksportmagasinet, årsmagasin om udviklingen på markeder og i din branche

 

• Danish Marine & Off shore Group China
• Danish Mining Technology Group 
• Danish Oil & Gas Technology Group 
• Danish Railway Group 
• Danish Water Technology Group 
• Danish Wind Energy Group China 
• Danish Wind Export Association 
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