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Få styr på din  
eksport til Tyskland

Tilmeld dig, og  
læs mere på 
borsen.dk/tyskland

4. februar 2016
Hotel Hilton ved 
Københavns Lufthavn

Hør om det tyske markeds muligheder, og hvad der skal til  
for at få succes.  

For andet år i træk indbyder Børsen til eksportkonference med fokus på Tyskland. Landet 
er Danmarks absolut største eksportmarked, men er der stadig et betydeligt uudnyttet  
eksportpotentiale, som der har været tale om i flere år? 

http://borsen.dk/konferencer/tilmelding_konf/176/boersen_tysklandskonference_2016.html
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Sådan optimerer din virksomhed 
sine aktiviteter på det tyske marked
Vi skal høre om de økonomiske prognoser for Tyskland 
i de kommende år, og hvilke initiativer regeringen tager 
for at støtte danske virksomheder. Hvad betyder de store 
overskrifter i Tyskland med ”Volkswagenskandalen”, op-
bremsningen i Tysklands eksport til Kina eller de mange 
flygtninge, der kommer til landet, for dansk eksport? Vi 
har sammensat et konferenceprogram, hvor vi bl.a. bliver 

klogere på, hvilke krav eksport til Tyskland stiller til hele 
virksomhedens organisation, ledelse, bestyrelse og medar-
bejdere samt hvilke kendetegn der er afgørende for, om en 
virksomhed klarer sig på det internationale marked. Sidst, 
men ikke mindst, skal vi blive klogere på vores egen for-
retningskultur for at forstå, hvorfor det tit går galt, når vi 
begynder samhandel med vores naboer syd for grænsen.  

HØR kompetente finansfolk, virksomhedsledere, iværksættere, forskere og ledere, der har viden om udviklingen i Tyskland 
og mulighederne for de danske virksomheder.

ENGAGER dig i diskussioner om, hvordan man tilpasser sig den tyske forretningskultur, og hvad udviklingen i den tyske 
økonomi vil betyde for dansk eksport. 

NETVÆRK med politikere, virksomhedsledere, iværksættere, interesseorganisationer og repræsentanter for de rådgivende 
virksomheder om mulighederne og udfordringerne for din virksomhed på det tyske marked.
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07.30 Morgenmad, netværk og registrering

08.20 Moderator, Niels Lunde, chefredaktør, Børsen byder velkommen

Økonomisk prognose, danske vækstinitiativer og den danske eksports dna

08.25 KEY NOTE Regeringens initiativer til sikring af optimale muligheder for dansk eksport til Tyskland
Tyskland er Danmarks suverænt vigtigste handelspartner og aftager i dag næsten 20% af den samlede 
danske eksport. Den tyske økonomi vokser og er den mest toneangivne i Europa. Tyskland investerer kraftigt 
i energi, industriel udvikling, byggeri og andre sektorer, hvor danske virksomheder står stærkt. Derfor er det 
tyske marked fortsat et enormt potentiale for både små og store danske virksomheder. Udenrigsminister 
Kristian Jensen præsenterer, hvordan regeringen vil sikre optimale muligheder for danske virksomheder til 
at realisere deres potentiale på det tyske marked.

08.45 KEY NOTE Prognose for den tyske økonomi
Tyskland er kommet markant bedre gennem krisen end de fleste andre lande i Europa, takket være stærk 
konkurrenceevne og opsving i forbruget. Udsigten for de næste par år er stigende vækst, blandt andet hjulpet 
af stigende erhvervsinvesteringer. På lidt længere sigt er der dog også udfordringer, som Tyskland skal hånd-
tere, hvis væksten skal fortsætte. Cheføkonom, Las Olsen, Danske Bank giver et overblik over prognoserne 
for den tyske økonomi.

09.10 KEY NOTE Eksportens dna
Kun seks pct. af danske virksomheder i den private sektor eksporterer varer. Sammen med eksportører af 
tjenesteydelser svarer disse virksomheders internationale salg til 50 pct. af Danmarks bnp, men der er et 
langt større eksportpotentiale. Professor, ph.d. Philipp Schröder, Aarhus Universitet, præsenterer i rap-
porten “Eksportens DNA”, hvilke kendetegn der er afgørende for, at danske virksomheder kan klare sig på de 
internationale markeder. 

09.30 PANELDEBAT Outlook for Tyskland – betydningen for dansk eksport
Medierne er fyldt med artikler om “Volkswagenskandalen”, opbremsningen i tysk eksport til Kina og de 
mange flygtninge, der rejser til Tyskland i disse måneder. Kommer “Volkswagenskandalen” til at smitte af 
på dansk eksport som underleverandør til bilindustrien? Får de mange nye indvandrere betydning for den 
fremtidige udvikling af økonomien i Tyskland? Er de nye borgere en potentiel købekraft og den arbejdskraft, 
som det hævdes, at Tyskland ellers vil komme til at mangle i de kommende år?
Paneldeltagere: Lars Ekström, general manager, Danske Bank, Tyskland, Reiner Perau, direktør i Dansk-
Tysk Handelskammer og Danmarks ambassadør i Tyskland: Friis Arne Petersen 

Dansk forretningskultur i en tysk kontekst – Hvad kan vi gøre bedre?

10.05 Hvorfor er danskerne så mærkelige? Og hvilken betydning har det for eksporten til Tyskland?
Hvor svært kan det være? Det tænker vi ofte som danskere i forhold til at handle og kommunikere med 
kulturer, der ligger lige i vores baghave. Mens vi opfatter de kulturelle barrierer i forhold til f.eks. indere og 
kinesere som enorme, overser vi ofte de små, men meget vigtige forskelle i forhold til vores naboer. Dette 
gælder ikke mindst tyskerne. På mange områder ligner vi hinanden mere, end vi vil være ved, og på andre 
områder er vi meget mere forskellige, end vi går rundt og tror. Dennis Nørmark, senior director i Mindlab 
Global Solutions og forfatter til bogen “Kulturforståelse for stenalderhjerner”, er ekspert i at fjerne dansker-
nes blinde vinkler i forhold til deres egen kultur. Han vil i sit oplæg fokusere på vores egne blinde vinkler og 
vise, hvor vi i virkeligheden selv i tyskernes øjne er dybt underlige, og hvordan vi med denne viden om os 
selv får en bedre forudsætning for at forstå “dem syd for grænsen”.

10.30 Pause og mulighed for at netværke

Program
Torsdag 4. februar på Hotel Hilton ved Københavns Lufthavn
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10.50 KEY NOTE Ledelse i Tyskland – Hvad kan vi lære af de bedste?
En af de danskere, der har været højest placeret i tyske virksomheder og dermed har langvarig erfaring 
med at lede og samarbejde med tyskere, er Claus Holst-Gydesen, der var direktør for The Walt Disney 
Company i Tyskland, Østrig, Schweiz, Øst- og Nordeuropa i 10 år og sidenhen CEO for Zwilling i otte år. 
Han er nu co-CEO i Viega og sidder i bestyrelsen for Melitta og danske COOP. Hvad har han lært gennem 
sin karriere i Tyskland? Og hvad er hans råd til danske virksomheder, der vil øge deres eksport til Tyskland? 
Hvad er vi danskere gode til, og hvor er det nødvendigt, at vi tilpasser os?

11.15 Når det at komme fra et lille land, som Danmark, bliver en forretningsmæssig fordel på Europas 
største marked
I 2007 etablerede Bjørn Olsen, country manager, Kunde & Co’s afdeling i Düsseldorf. De indså at lokal 
tilstedeværelse var essentiel, når de ville rådgive virksomheder, der overvejede at gå ind på Europas største 
marked. De blev overraskede over, hvor lidt struktur, der herskede i det tyske marketingarbejde i forhold til, 
hvad vi forventer af tysk kultur. Hør hvordan Kunde & Co forretningsmæssigt har udnyttet fordelene, ved at 
komme fra et lille land som Danmark og de udfordringer, som de har haft undervejs.

11.35 CEO’en flyttede sit daglige kontor til München
I Tyskland er det virkelig vigtigt at være til stede selv. Hvis “Der Geschäftsführer”, altså chefen eller endnu 
bedre ejeren, møder op, forkorter det processen, og man kan springe nogle led over. Søren Hovmand 
fortæller om årsagen til, at han i en periode har flyttet sin bopæl fra Sorø og nu selv står i spidsen for åbnin-
gen af Hovmand A/S’ nye salgskontor i München. 

11.55 Frokostpause

Etablering i Tyskland

12.45 Iværksætter – etablering af tysk selskab
Mentor Danmark er stiftet af Nicklas Kany i april 2013 og er i dag landets største lektiehjælpsvirksomhed 
med 2000 undervisere fordelt i Danmark, Norge og nu også Tyskland. I september 2015 flyttede Nicklas selv 
til Hamborg for at etablere Mentor Deutschland. Han deler ud af sin erfaring om etablering af en service-
virksomhed i Tyskland som ny iværksætter.

13.05 Hvordan forbereder man sin virksomhed til eksport til Tyskland?
Salgs- og produktionsdirektør Christian Bokkenheuser, Rose Holm A/S, fortæller om de overvejelser og 
forberedelser, som han og ægtefællen, der er direktør for familievirksomheden, gjorde sig, omkring hele 
organisationen, inklusive bestyrelse, direktion og resten af virksomheden, inden de traf beslutning om at 
opstarte eksport til vindmølleindustrien i Tyskland.

13.25 PANELDEBAT Hvordan bliver vi bedre klædt på til handel med Tyskland?
Statsminister, Lars Løkke Rasmussen, sagde i forbindelse med sit første møde som regeringschef med Angela 
Merkel, i slutningen af august 2015, at regeringen med udgangspunkt i det tyske potentiale ville sætte gang 
i en række nye initiativer, der skulle gøre det tyske marked mere tilgængeligt for danske virksomheder. 
Bl.a. vil statsministeren sikre bedre sprogkundskaber på tysk. Hvordan fåes bl.a. de unge til at interessere 
sig mere for at dygtiggøre sig mod Danmarks største samhandelspartner Tyskland frem for mere eksotiske 
markeder, såsom USA og Kina? 
Paneldeltagere: Lykke Friis, pro-rektor for uddannelse, Københavns Universitet, Claus Holst-Gydesen, 
co-CEO Viega, Dennis Nørmark, senior director, Mindlab Global Solutions. Debatten ledes af Niels 
Lunde, chefredkatør Børsen.

14.00 Pause og mulighed for at netværke

To temaspor a 30 minutter
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14.20 SPOR 1 Hvordan kan Danske Bank hjælpe dit selskab i Tyskland? 
Danske Bank har været aktive i Tyskland siden 1985. De har mangeårig erfaring med at rådgive danske og 
tyske virksomheder indenfor finansiel service på begge sider af grænsen. Hør mere om bl.a. finansiering af 
arbejds- og investeringskapital samt risiko- og likviditetsstyring for din virksomheds aktiviteter i Tyskland. 
Det er muligt at stille spørgsmål under indlægget. v/Lars Ekström, general manager og Allan Knudsen, 
senior banker, Danske Bank Hamborg.

Det første skridt er det sværeste
Beck Rechtsanwälte giver ud fra mangeårig erfaring deres svar på typiske spørgsmål, som danske virksomhe-
ders stiller, når de går ind på det tyske marked. Deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål under oplægget.

14.50 Pause 

15.05 SPOR 2 Dantax – Fire veje ind på det tyske marked 
Når firmaet beslutter sig for at gå ind i Tyskland, så findes der fire veje, som man kan gå. Revisionsvirksomheden 
Dantax giver et overblik over de forskellige former for etablering – lige fra salg på hjemmeside, agenter, forhand-
lere og til datterselskaber. Hvad skal man tage højde for – faldgruber og muligheder – og hvilken model passer 
bedst til dit firma, den industri I opererer i og den strategi, som dit firmaet har for det tyske marked på både kort 
og lang sigt. Dantax giver overblik over, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med aflønning, socialfor-
sikring, tyske skatter og moms. v/ Dr. Lars Eriksen, skattekonsulent i internationale forhold, Reinhard Her-
rmann, tysk revisor m. speciale i international skatteret, Sigrun Scherff, tysk revisor m. speciale i international 
skatteret og Jan Meyer-Sievers, tysk revisor, partner. Dantax har erfaring siden 1987 med revision i Tyskland.

Nøglen til succes på det tyske marked 
Hvad siger de danske eksportvirksomheder, som allerede er på det tyske marked? Hvad er grunden til at mange 
af dem forventer at vækste? Hvad oplever de som deres USP og hvilke parametre spiller en overraskende lille 
rolle? Hvilken strategisk tilgang til markedet har danske virksomheder succes med, hvilke salgskanaler skal 
man vælge, når man vil ind på det tyske marked, og hvad betyder de kulturelle forskelle? Hvilke myter er der 
omkring ansættelse af medarbejdere og hvad skal man særligt tage højde for i den forbindelse? Mette-Kathri-
ne Kundby-Nielsen, Dansk-Tysk Handelskammer deler konkrete eksempler fra en hverdag med rådgivning 
af danske virksomheder, og giver indspark til en god opstart på det tyske marked.

15.35 Pause og mulighed for at netværke

Succesfulde cases – Eksportens dna

15.55 Èt land – 16 delstater – selektiv investering og distanceledelse i tysk kontekst 
81 millioner mennesker, ét land og 16 delstater. Jacob Eberhard, CEO, Room Copenhagen, tidligere vice 
president i Fritz Hansen og bl.a. ansvarlig for det tyske marked i 6 år, fortæller om sine erfaringer med at 
agere i et marked med 16 forskellige delstater, herunder vurdering af markedspotentiale og selektive investe-
ringer. Hør hans bud på, hvordan man rekrutterer medarbejdere, og hvad der er nyttigt at vide om distance-
ledelse i tysk kontekst.

16.15 Tyskland som strategisk kernemarked – arbejdet med magtfulde organisationer
Grundfos byggede sin første fabrik i Tyskland i 1960 – i dag er landet et af pumpekoncernens strategiske 
kernemarkeder og et af de få markeder, hvor man fortsat udvikler specialtilpassede produkter til. General 
manager for Europa, Mellem Østen og Afrika, Kim Jensen, vil med udgangspunkt i tyskernes grundighed 
og seriøsitet belyse, hvad det betyder for virksomhedens ageren i markedet over for kunder, leverandører og 
ikke mindst de mange magtfulde branche- eller paraply organisationer.

16.35 Vækst gennem partnerskab
DLG er på blot 10 år gået fra en omsætning i Tyskland på 100 mio. til 34 mia. kr. og DLG’s koncernchef, 
Kristian Hundebøll, har fra starten været dybt involveret i processen. Hør ham fortælle om, hvordan DLG 
via partnerskaber og deling af know-how gik fra at være minoritetsaktionær i et lille, familiedrevet grovvare-
selskab til at være blandt hovedaktørerne på det tyske marked.

16.55 Opsummering af dagen v/ Niels Lunde

17.00 Tak for i dag
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Tid og sted: 
Konferencen afholdes torsdag den 4. februar fra kl. 8.30-17.00 på Hotel Hilton ved Københavns Lufthavn.

Pris: 
2495 kr. ekskl. moms for deltagere fra virksomheder, som sælger eller producerer produkter/serviceydelser til det tyske 
marked.

5495 kr. ekskl. moms for deltagere fra virksomheder, der leverer serviceydelser til ovennævnte virksomheder f.eks. kon-
sulentvirksomheder, pr-virksomheder, advokater og bankansatte. 

Tilmelding til konferencen er bindende og sker på borsen.dk/tyskland

Kontakt: 
For mere information om Børsen Tysklandskonference 2016:

Praktisk information

Projektleder 
Ida-Helene Brønner
idbr@borsen.dk
+45 72 42 51 39

Sponsorchef
Todi Jónsson
tjon@borsen.dk
+45 72 42 50 55
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