Tilpas dine produkter til det tyske marked
Få det innovationsboost, du har brug for
Trænger dine produkter til det tyske marked til et innovationsboost? Få gratis rådgivning til
produktudvikling og produkttilpasning til det tyske marked af erfarne lokale eksperter.
Femern Bælt-forbindelsen er på vej - Er din virksomhed klar?
Der er mange aspekter at tage hensyn til, når du som virksomhed ønsker
at sælge dine produkter på det tyske marked. Kender du dem?
German-Danish Innovation giver dig et unikt forløb, som giver dig en solid
viden om målgruppen, produkttilpasning, tysk lovgivning og meget mere Kort sagt alt hvad der skal til, for at din virksomhed bliver konkurrencedygtig
på det tyske marked.
Regionen lige syd for den kommende Femern Bælt-forbindelse er meget
dansksindet og imødekommende, og du får mulighed for at sparre med
lokale tyske eksperter og teste dine produkter i et afgrænset område.
Desuden giver forløbet dig et stærkt lokalt tysk netværk med andre
virksomheder.

Du får
	
En strategi, der i løbet af en kort periode omdanner dine idéer til
specifikke produkter, du kan introducere på det tyske marked.

MÅLGRUPPE
Virksomhedder med CVR.nr. i Region
Sjælland, som allerede har produkter på
det tyske marked eller har ambitioner
om at få det.

PRIS
I den første del af forløbet får du gratis
rådgivning af erfarne eksperter- Det
koster kun din tid og dit engagement.
Derefter får du mulighed for at få 50%
tilskud til yderligere forløb hos private
rådgivere.

KONTAKT OS
Steffen Leth Møller
Forretningsudvikler
61 88 46 30
stm@ehsj.dk

	
Et tysk-dansk innovationsforløb med fokus på din virksomheds behov
for produktudvikling og produkttilpasning.
	Workshops som giver dig konkret viden om det tyske marked.
	
Matchmaking med tyske virksomheder og eksperter, så du får et
stærkt lokalt netværk for din fremtidige forretning.

Projektet finansieres af midler fra Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling
og Vækstforum Sjælland.

Forløbet giver dig
• Et produkt/en service, som er klar til at blive introduceret til det tyske marked.
• Et stærkt netværk med tyske eksperter og virksomheder, du kan sparre med fremadrettet.
• Den nødvendige viden om det tyske marked.

MØD DE TYSKE EKSPERTER
Niclas Apitz

Kathrin Reinicke

M.Sc. International
Management
Projektleder, Tecknikzentrum Lübeck
Niclas har hjulpet mange danske virksomheder på vej i lignende projekter.

Leder af Innovation
& Entrepreneurship, Kieler
Wirtschaftsförderung
Kathrin har især store kompetencer
inden for digitalisering.

Prof. Dr. J.-Uwe
Meyer
CEO, CTO, Owner
MT2IT GmbH &
Co. KG. J.-Uwe Meyer
designer sikre cyber-fysiske systemer og
Internet of Things (IoT) platforme.

TODELT FORLØB

INTRODUKTION
½ dag

Hvad kan projektet gøre
for din virksomhed?

WORKSHOP
1 dag

Behovsafklaring og innovationsparathed. Fokus
på udviklingsprocessen.

PARTNERSKAB
½ dag

Aftale om individuelt
forløb indgås. Handlingsplan iværksættes
og aktører aktiveres.

INNOVATION I
TYSKLAND
3 dage

Besøg hos potentielle
partnere i Tyskland.
Herefter iværksættes
et innovationssamarbejde med afsætning
for øje.

MARKEDSAFPRØVNING
1 måned

Tilpasning og afprøvning af produkt
på fokusmarked med
bl.a. imødekommelse
af certificerings- og
myndighedskrav.

Dine kontaktpersoner
STEFFEN LETH MØLLER Forretningsudvikler

MORTEN PRISTED Projektleder

Steffen har 25 års erfaring med teknisk eksportsalg, navnlig i Tyskland

Morten er Cand. Polit / MSc(econ). Senest i Udenrigsminis-

og har ledelses- og bestyrelseserfaring på tværs af dansk industri, bl.a.

teriet. Tidl. leder af internationale udviklingsprojekter. Han

lyd, stål, transport, vand og automation. Han er eksportuddannet og

har desuden arbejdet med international erhvervsfremme og

har boet, arbejdet og studeret i Tyskland.

økonomi.

