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Forord

nøjagtig planlægning, markedskendskab og 

know-how indenfor eksport hører til i opskrif-

ten på succes ved eksport. denne brochure vil 

give et præcist og forståeligt overblik over vig-

tige emner og spørgsmål, som bør overvejes, 

når man nærmer sig det tyske eller det danske 

marked med henblik på eksport af fødevarer.

beltfood er et dansk-tysk initiativ, som blev 

indledt af organisationerne Wirtschaftsförder-

ung lübeck gmbH og grønt center.

beltfood har fokus på at initiere forbindelser 

i fødevareerhvervet i femern bælt regionen og 

på kompetenceudvikling i industrien med må-

let at udnytte potentialet i den faste forbindelse 

mellem danmark og tyskland.  

beltfood capacity development blev imple-

menteret for at hjælpe fødevareindustrien til at 

overvinde de udfordringer, der kan ligge i en 

internationalisering, og for at udnytte regionens 

potentiale. i 2011 blev en serie af workshops af-

holdt for første gang, hvor deltagerne fik mulig-

hed for at få markedskendskab, kompetencer 

indenfor eksport og kontakter til at lette vejen 

til eksport mellem danmark og tyskland.

yderligere information kan fås i håndbogen 

beltfood capacity development booklet 

”eksport til danmark – eksport til tyskland. en 

guide til fødevareindustrien”, som vi henviser 

til i de enkelte kapitler. du kan bestille hånd-

bogen ved at skrive til mail: info@beltfood.org   | Kolofon
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En region, to markeder, stort potentiale

beltfood kombinerer de to markeder i dan-

mark og tyskland. der er store perspektiver i 

at eksportere til den anden del af vores fælles 

beltfood-region. der kan være mange moti-

ver til at indlede sig på eksport bl.a. at man har 

udnyttet det potentiale, som ligger i ens hjem-

memarked og ønsker at udvide til internationa-

le markeder, eller at afprøve eksporten til nabo-

landet for at se, om der er større succes på det 

marked end hjemmemarkedet. uanset motivet 

til at starte eksportvirksomhed er det afgørende 

at sætte sig grundigt ind i det nye marked og at 

tilpasse sit produkt bl.a. ved emballage, smag 

og markedsføring.

vi har to fødevaremarkeder i vores fælles belt-

food-region, det tyske og det danske. mange 

tendenser og trends i fødevareindustrien ligner 

hinanden, men der er også forskelle. forskel-

lene træder især frem, når det drejer sig om, 

hvordan man som virksomhed agerer på mar-

kedet f.eks. ved forhandlinger og samarbejds-

aftaler. detailhandelens struktur er også et ek-

sempel på, hvordan de to markeder adskiller 

sig fra hinanden.

i den følgende del af brochuren vil du kunne 

orientere dig om de to markeder i beltfood 

regionen.
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Det tyske fødevaremarked

det tyske marked er med over 82 mio. forbru-

gere yderst attraktivt for internationale fødeva-

reproducenter.

imidlertid er der en række forhindringer, som 

skal overvindes og en række krav, som bør ta-

ges i betragtning i planlægningen af eksport til 

det tyske fødevaremarked.

på det tyske marked var fødevaretrendsene i 

2011: convenience food, snacking, mindre pak-

kestørrelser, funktionelle fødevarer, økologi, 

wellfood, husmandskost, traditionelle retter, 

etnisk mad, regionale fødevarer, miljømæssigt 

forsvarligt produceret mad og forkælelse.

Markeds-research

en billig måde at få overblik over en bestemt 

produktkategori er gennem indsamling af data 

og information fra fagblade og andre lignende 

kilder, f.eks. lebensmittel Zeitung, der er et fø-

rende ugentligt dagligvaremagasin.

Hvis der er budget til markedsresearch, kan 

f.eks. disse markedsanalyse-virksomheder an-

vendes: nielsen i frankfurt (markeds katego-

rier), gfk i nürnberg (kvantitativ forbruger- og 

handels-research) eller insight europe i frank-

furt (kvalitativ forbruger research).

yderligere information om kvantitative og kva-

litative undersøgelser kan fremsendes ved kon-

takt til fødevarenetværket foodregio på mail: 

info@foodregio.org   

Moms

kun drikkevarer er omfattet af den almindelige 

momssats på 19 procent.

for mælk og alle andre kolonialvarer gælder 

en reduceret momssats på 7 procent.

internationale leverandører fakturerer tyske 

detailhandlere uden moms, hvis de handler di-

rekte med dem.

Hvis der handles via mellemmand, opkræves 

moms hos forhandleren.
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virksomheder, der forbereder sig på at lancere 

et produkt på det tyske marked, bør også være 

opmærksom på andre teknikaliteter, f.eks. an-

tallet af produkter pr. parti, hyldeklare varer 

(srp) og muligheden for produktmiks (f.eks. 

fire produkter i samme kasse) til discountbu-

tikker. 

Logistik

logistik har afgørende betydning for omkost-

ningerne og skal indgå i den indledende pris-

beregning.

målsætningen for at gøre forretning på det 

tyske marked bør være klart defineret, f.eks. 

hvilke detailhandlere, der er potentielle kun-

der, hvor deres depoter er placeret, og hvilke 

regioner, det kan være svært eller dyrt at le-

vere til, som f.eks. det østlige eller det sydligste 

tyskland. 

mulige logistiske løsninger kan omfatte samar-

bejde med en forhandler, en mægler eller en 

tysk serviceudbyder, f.eks. ferd. sengelmann 

söhne gmbH & co. kg; H. graesser & co. kg 

og logistik-center seelandkai gmbH & co. kg 

i lübeck. 

tyske detailhandlere kræver næsten uden und-

tagelse levering på multi-trip europaller (1200 

mm x 800 mm). alle transport-omkostninger 

skal indregnes i det endelige produkttilbud. 

det er vigtigt for en potentiel eksportør at have 

fuld indsigt i logistik-forholdene, før vedkom-

mende tager kontakt til en detailhandler.  

Certificering

tyske forhandlere forudsætter en høj grad af 

sikkerhed og dermed akkreditering og certifi-

cering fra leverandørerne.

nogle er obligatoriske (f.eks. international 

food standards ifs til aldi), mens det er frivil-

ligt at anvende andre som f.eks. det tyske bio-

siegel (økologisk mærke) eller fairtrade logo.

Kommunikation

tyske detailhandlere forventer, at kommunika-

tionen foregår på tysk. 

mange forstår engelsk, men mestrer ikke i til-

strækkelig grad forretnings-engelsk på et ni-

veau, der er højt nok til at gennemføre samtaler 

eller forhandlinger.

kommunikation via telefon og e-mail er nor-

malt, dog er der forventning om (eksempel-

vis hos nogle discount-butikker), at tilbud skal 

sendes via fax eller pr post.

timing og punktlighed spiller en vigtig rolle i 

tyskland. det gælder eksempelvis leverings-

frister og andre tidsmæssige aftaler fastlagt af 

forhandleren. at komme for sent til et møde ac-

cepteres ikke.   

Emballage

ifølge den tyske emballageforordning er de-

tailhandlere og industri forpligtet til at tage 

emballagen tilbage og genanvende den. le-

verandører skal således registrere sig hos en 

tjenesteudbyder, f.eks. der grüne punkt (det 

grønne punkt). gebyrer beregnes på grund-

lag af emballagens type og vægt. forhandlere 

fakturerer normalt udgiften til bortskaffelse af 

karton og bakker ved udgangen af et kvartal 

med 0,3% af den samlede nettoomsætning, som 

leverandørens produkter har genereret i det på-

gældende kvartal.

tyskland har et nationalt pant- og toldsystem for 

drikkevarer. detailhandlere skal registrere sig 

hos deutsche pfandsystem gmbH (dpg), som 

fastsætter de organisatoriske og juridiske ram-

mer for systemet.

Pakning og mærkning

pakning og mærkning af dagligvarer skal følge 

de særlige tyske regler. 

det anbefales at lade emballagen kontrollere 

ved et kemisk analyse institut som eksempelvis 

eurofins i Hamburg.

det kan også anbefales at få en produkttest hos 

et officielt kemisk analyseinstitut. normalt er en 

sensorisk og en mikrobiologisk analyse dog til-

strækkelig. omkostningerne til disse analyser 

afhænger af produkttypen.
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danske virksomheder anbefales, at de ikke 

skal lade sig skræmme af tysklands størrelse 

og omfang, men alene have fokus på nøglekun-

der og at bearbejde dem én efter én afhængigt 

af deres mål f.eks. ved at starte i lübeck og 

koncentrere sig om nordtyskland. 

Prispres

det tyske detailmarked er først i løbet af de se-

neste ca. 10 år, begyndt at konsolidere sig og 

skabe indkøbsorganisationer (f.eks markant) i 

bredere forstand med en slankere struktur og 

deraf følgende lavere omkostninger til følge. 

indkøbsafdelingerne i de store detailkæder får 

mere og mere kontrol, også i forhandlingerne 

med mindre grupper. f.eks. er presset på pri-

serne blevet mere markant.

Noteringsgebyr

noteringsgebyrer er naturligvis et hovedemne 

blandt detailhandlere som i alle andre lande. 

de er dog meget vanskelige at kvantificere på 

grund af mængden (f.eks. produktkategori, 

vækst, fabrikantens salgsfremmende program-

mer, forbruger-reklamer osv.). derfor er der 

ingen faste noteringsgebyrer, bortset fra et 

forhandlingsudgangspunkt på € 100.000 for at 

være anført på en national liste hos en førende 

forhandler. 

det er værd at notere sig, at discountbutikker 

her er en undtagelse. de kræver et engangsbe-

løb og ikke gebyrer i løbet af året

Markedsføring

markedsføringsomkostninger er normalt til 

diskussion på det årlige evalueringsmøde mel-

lem forhandler og leverandør, som finder sted 

i perioden fra september til januar. 

førende detailhandlere udgiver ugentligt 

salgsmateriale for at markedsføre produkterne. 

annoncerne er ofte kombineret med nedsatte 

priser, fordi tilbudskampagner er meget popu-

lære og et godt værktøj for leverandørerne til at 

skabe opmærksomhed om produkterne. en an-

nonce i salgsmaterialet er ofte kombineret med 

displays i udvalgte butikker i løbet af den uge, 

kampagnen varer. normalt dækker gebyret for 

annoncen også displays.den ekstra beholdning 

af varer, hvis der er tale om tilkøb, opbevares 

på ¼ chep paller. leverandøren betaler pro-

duktion og transport.

smagsprøver på produkter er en anden salgs-

fremmende mulighed.

Holdbarhed

varernes holdbarhed varierer stærkt afhængig 

af produktkategori. for kølede produktsorti-

menter (eks. mejeriprodukter, kødprodukter og 

tilberedt kød) er mindst 21-28 dage holdbarhed 

efter levering påkrævet.

for hyldevarer kan op til 6 måneders holdbar-

hed eller derover være påkrævet. tyske detail-

handlere forventer, at leverandøren påtager sig 

udgifter til renovation og bortskaffelse.

Omsætning

omsætningen i tyske dagligvarebutikker (inkl. 

discountforretninger) og materialister er mere 

end 150 milliarder euro og er gennem de se-

neste år steget med 1,5 % (nielsen data). de 

fem største spillere på det tyske detailmarked 

tegner sig for over 65%. generelt er tyskland 

overforsynet med butikker i forhold til indbyg-

gertallet, og selvom antallet er faldet de sidste 

2 år, er det tyske fødevaremarked mættet f.eks. 

i forhold til antallet af butikker per indbygger. 

online-dagligvarehandlen har kun udviklet sig 

langsomt i tyskland i modsætning til de euro-

pæiske markeder. i modsætning til visse andre 

europæiske lande har internet-shopping i føde-

varesektoren udviklet sig langsomt i tyskland.

med en samlet discount-andel på ca. 40%, spil-

ler priser en vigtig rolle i tyskland, hvilket af-

spejles i den succes, discountforretninger, som 

aldi og lidl har. selvom forbrugerne er pris-fo-

kuserede, er de på samme tid kvalitetsbevidste.

Fødevareforhandlernes Top 10

sådan er top-10 listen over fødevareforhandlere i tyskland, 
herunder de tre største materialist-kæder: 

* inkl. omsætning fra selvstændige   ** bruttoomsætning inkl. moms

Kilde: Lebensmittel Zeitung/TradeDimensions, March 2011

 1 edeka* 40.880 90,2

 2 rewe* 26.992 71,8

 3 schwarz-gruppe 23.030 81,1

 4 aldi-gruppe 20.090 82,0

 5 metro 11.669 38,6

 6 lekkerland 7.821 99,0

 7 schlecker 3.956 92,0

 8 dm 3.667 90,1

 9 rossmann 2.596 75,5

 10 bartels-langness 2.343 77,5

 PLaCE- FOrHaNDLEr OMsæTNINg, FøDEVarEr aNDEL,
 rINg KæDE 2010 (€ M)** FøDEVarEr (%)

YDErLIgErE INFOrMaTION:
Emballage: der grüne punkt: www.dergruenerpunkt.de

deutsche pfandsystem gmbH (dpg): www.dpg-pfandsystem.de

Markedsinformationen: www.gtai.de    

Produktanalyse: www.cll-gmbh.de 

yderligere information kan findes i håndbogen 

“beltfood capacity development booklet”.
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Det danske fødevaremarked

danmark er det næststørste detailhandelsmar-

ked i norden og har en række forhold omkring 

kunder og forsyningsteknik, som adskiller sig 

fra andre markeder.

danske fødevareforretninger og -grossister ar-

bejder efter nogle faste regler, men er samtidig 

også kendt for at være fleksible overfor nye le-

verandører, så længe krav og regler overholdes. 

nye leverandører kan med fordel forberede sig 

helt ned i detaljen, inden de tager kontakt til en 

mulig kommende kunde. som leverandør er det 

lettest at skabe et tættere forhold til sine afta-

gere, hvis der demonstreres viden og grundigt 

kendskab til markedsforhold. 

danske indkøbere er nemlig kendt for at gå lige 

til sagen, fordi de forudsætter, at leverandøren 

allerede er bekendt med alle forhold omkring 

lovgivning, levering m.v. 

skatter og afgifter

eksportører skal være opmærksomme på de 

særlige danske skatte- og afgiftsforhold.

i danmark lægges 25 procent moms på produk-

ter og tjenesteydelser, bortset fra enkelte und-

tagelser som eksempelvis aviser. 

i forhandlinger og aftaler med detailhandlere el-

ler kæder opgives priser altid eksklusiv moms.

udover moms findes punktafgifter – forbrugsskat 

- der lægges på specielle produkter som eksem-

pelvis sodavand, spiritus, øl og vin, slik, choko-

lade og sukker, te og kaffe, is og mættet fedt.

yderligere oplysninger om skatte- og afgiftsfor-

hold kan findes på de danske skattemyndighe-

ders hjemmeside, www.skat.dk

Emballage

de danske regler for emballage følger i vid ud-

strækning eu´s emballagedirektiv.

reglerne gælder for alle, der producerer, leve-

rer, distribuerer eller importerer varer.

alle produkter skal kontrolleres af de danske 

skattemyndigheder, så der er 100 procents sik-

kerhed for, at gældende regler bliver overholdt. 

dette sker ved henvendelse til de danske skat-

temyndigheder, se mere på www.skat.dk

mærkning af emballage sker i henhold til ”be-

kendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer i 

medfør of lov nr. 526 af 24. juni 2005 om føde-

varer”. 

specifikke oplysninger om produkt-niveau kan 

findes på fødevarestyrelsens hjemmeside – 

www.fvst.dk
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sådan var markedsandelene i Danmark i 2009

Coop ................................................................................ 36,6 %

Dansk Supermarked .......................................................... 31,5 %

Supergros ......................................................................... 22,9 %

Rema 1000 .......................................................................... 4,3 %

Aldi .................................................................................... 3,3 %

Lidl ..................................................................................... 1,4 %

(Kilde: Stockmann-gruppen, 2009)



leverandøren er ansvarlig for den korrekte 

mærkning af emballagen, og det anbefales at 

bruge et professionelt bureau til denne opgave.

se varefakta´s hjemmeside – www.varefakta.dk 

Detailhandels-kæder

det danske marked er præget af tre store ind-

købskæder, hvoraf den største, coop, udgør 

næsten 40 procent af markedet.

discountbutikkerne sidder på en betydelig del 

af markedet, og de tre store detailhandelskæ-

der har stærke discountkoncepter.

Prissætning og rabatter

”open book pricing” bliver generelt mere og 

mere almindeligt, specielt i forbindelse med 

præsentation af produkttilbud, hvor købere bry-

der priserne ned ved at anvende deres interne 

viden om varens prisniveau og prisudsving 

samt transportomkostninger.

som en tommelfingerregel forventer forhandle-

re et dækningsbidrag på 35 procent. dette kan 

variere, afhængigt af varetype.

det er vigtigt at præsentere forhandleren for en 

”prisliste”,  hvorfra vedkommende kan vælge 

mellem rabat-muligheder, inden den endelige 

nettopris fastlægges. 

Forberedelse af møde

som optakt til et møde med en kommende afta-

ger er det vigtigt på forhånd at forsyne denne 

med relevante informationer.

disse bør omfatte en præsentation af virksom-

heden og produkterne, produkternes værdi for 

markedet, referencer og planlagte marketing-

aktiviteter. 

informationerne om produkt-annoncering bør 

illustreres med mindst to eksempler.

når den påtænkte kunde har modtaget dette 

materiale, kan vedkommende kontaktes med 

henblik på aftale om et personligt møde.

En forhandlers forventninger
Her er et eksempel på, hvad en forhandler kan tænkes 

at forvente af en virksomhed på et møde. 

Virksomhedsrepræsentanten:
•  Ankommer forberedt og positiv

•  Har bemyndigelsen til at træffe beslutninger

•  Begrænser ”argumentationsfasen”

•  Fokuserer på løsninger i stedet for på produkter 

 - og tænker ud af boksen

•  Ikke forventer, at det er detailhandleren, 

 der kommer med løsningerne

•  Fokuserer på værdiskabelse og ikke kun på egne produkter

•  Er proaktiv omkring ”problemer” - venter ikke på et udspil

•  Udskyder ikke forslag eller beslutninger til senere møder 

 - for der bliver måske ikke flere!
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Hvornår kontakter man

der findes ikke faste regler for, hvornår en for-

handler bør kontaktes.

de fleste forhandlere har tidspunkter, hvor de 

et år forinden planlægger, hvornår de skal se 

nærmere på markedet for eksempelvis frosne 

brød-produkter. 

men generelt gælder, at det altid vil være muligt 

at skabe en kontakt til en forhandler, hvis der er 

tale om et tilstrækkelig interessant produkt.

salgsfremmende aktiviteter

de danske butikskæders vigtigste salgsfrem-

mende aktiviteter er husstandsomdelte brochu-

rer eller tilbudsaviser, der normalt udsendes 

ugentligt. derudover udsender eksempelvis 

coop danmark et månedligt magasin for med-

lemmer, ”samvirke”. netto (dansk supermar-

ked) udgiver månedsmagasinet ”lime”, der 

kan hentes i kædens butikker, og irma (coop) 

fremstiller seks til otte gange om året magasinet 

”krydderiet”. 

Yderligere information

kan findes i håndbogen ”beltfood capacity 

development booklet”.

opstart af eksportforretninger kræver ressour-

cer og tid til at maksimere udbyttet i form af en 

klar plan og en konkret strategi. eksportstra-

tegien omfatter en analyse af udgangssituatio-

nen, en definition af målet med eksportvirk-

somheden og en marketingsstrategi.

de følgende afsnit fokuserer på centrale aspek-

ter indenfor eksportstrategien og på at opfor-

dre virksomhederne til at forberede sig grun-

digt på at trænge ind på det fremmede marked 

på en systematisk målrettet måde og med en 

god kommunikation.

som første skridt bør analysen af udgangssi-

tuationen være baseret på et firma-specifikt 

grundlag vedrørende markedsoplysningerne. 

med udgangspunkt i konkrete mål for eks-

portvirksomheden skal der derefter defineres 

en marketingsstrategi for eksporten. den skal 

omfatte marketings ”mixet”, - dvs. produkt, di-

stribution, prisstrategi, placering og kommuni-

kation. 

det er også vigtigt, at tænke meget på kommu-

nikation med eventuelle partnere. der er langt 

større kulturelle forskelle mellem tyskland og 

danmark, end mange tror, - og specielt i for-

retningsverdenen. denne brochures sidste af-

snit handler om nogle af disse forskelligheder 

i kommunikation og identificerer nogle vigtige 

forskelle, som eksportvirksomheder bør huske 

på, når de kommunikerer over grænsen.

Eksport - strategi og kommunikation



På vej mod en eksportstrategi 

Hvor er din virksomhed om 1 år, 3 år og 5 år?

Hvordan når du målene?

der er vigtigt at have en strategi at navigere ef-

ter for at holde fokus på målene.

et nyttigt værktøj er sWot-analysen. 

Kend dine styrker og svagheder

”forretningshemmeligheden” bag en god stra-

tegisk planlægning er at kunne sammenfatte 

virksomhedens stærke sider inden for ledelse, 

ydelser/produkter, markedsføring, udvikling 

m.m. til kerneydelser, der styrker virksomhe-

dens muligheder på markedet, dvs. konkurren-

ceevnen.

virksomhedens kerneydelse skulle helst være 

det, virksomheden gør specielt godt i forhold 

til konkurrenterne. at drive virksomhed i vækst, 

hvor hjemmemarkedet i stigende grad bliver til 

et globalt marked, er en udfordring og stiller sto-

re krav til overblik, fleksibilitet og forandrings-

evne. derfor er det essentielt, at virksomheden 

kender sine interne styrker og svagheder samt 

eksterne udfordringer og forstår at imødegå og 

udnytte disse strategisk.

sWOT-analysen

en sWot-analyse er et enkelt og til tider overset 

redskab i processen mod en strategi – og den 

kan anvendes som led i en strategi for interna-

tionalisering.

sWot-analyse er en nyttig ramme til at analyse-

re din virksomheds styrker og svagheder, samt 

de muligheder og trusler, du står overfor. den 

hjælper dig med at fokusere på dine styrker, 

minimere truslerne og se de muligheder, der er 

til rådighed for dig og din virksomhed.

sWot er en forkortelse af: strenghts, Weaknes-

ses, opportunities og threats (styrker, svaghe-

der, muligheder og trusler)

strenghts og  Weaknesses ses i forhold til virk-

somhedens egen formåen – den interne situa-

tion.

opportunities og threats er forhold som vedrø-

rer virksomhedens omgivelser – markedet, den 

eksterne situation.

seriøst strategiværktøj

sWot-analyse kan benyttes på flere niveauer, 

lige fra ”kick off ” af en strategi-formulering til 

en mere sofistikeret form som et seriøst strate-

giværktøj. du kan også bruge den til at få en for-

ståelse af dine konkurrenter, som kan give dig 

den indsigt, du har brug for, til at udforme en 

sammenhængende og vellykket konkurrence-

mæssig position.

når du udfører din sWot-analyse, skal du være 

realistisk og stringent. benyt den på dit aktuelle 

niveau, kombiner den med andre muligheder 

og benyt andre værktøjer, hvor det er relevant.

selverkendelse er en stor bidragyder til lang-

sigtet eksportsucces. en analyse af styrker og 

svagheder, muligheder og trusler – sWot’en - 

bør være en del af planlægningsprocessen ved 

eksport. det vil hjælpe dig med at identificere 

de næste skridt, som din virksomhed skal tage i 

forhold til  potentielle eksportmuligheder.

Yderligere information

du kan finde yderligere information om sWot-

analyse her:

på dansk: www.startvaekst.dk 

på tysk: 

www.foodregio.de/file/exportleitfaden_final.pdf

yderligere information kan også findes i hånd-

bogen ”beltfood capacity development 

booklet”.
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valget af markedsføringsstrategi er en vigtig 

del af hele eksportstrategien.

de udenlandske aktiviteter kan gennemføres 

på forskellige niveauer med varierede omkost-

ninger, risici og muligheder til følge.

den optimale salgsstrategi afhænger af mar-

kedet, egne eksportkompetencer, de opstil-

lede mål, og den planlagte investeringsramme. 

afhængigt af omfanget af aktiviteter kan man 

vælge selv at gennemføre dem eller overlade 

det til tredjepart.

for eksport af fødevarer er det ofte et fornuftigt 

valg at lade salget foregå gennem grossister, 

forhandlere eller importører på eksportmarke-

det, som allerede har kontakt med store afta-

gere som eksempelvis hotel- og andre kæder.

Tip 1:

messer giver gode muligheder for at etablere 

kontakter til potentielle distributører på eks-

portmarkedet.

de kan også give en eksportør god indsigt i, 

hvad der allerede findes på markedet af be-

slægtede produkter og konkurrenter.

 Tip 2:

eksportsamarbejder kan med fordel etableres 

for at minimere omkostningerne, og fordi eks-

port ofte er forbundet med vanskeligheder og 

et stort ressourceforbrug.

eksport-samarbejde gør det muligt at minime-

re den enkelte deltagers ressourceforbrug og 

letter såvel forberedelse som gennemførelse 

og koordinering.

et samarbejde med andre virksomheder i bran-

chen kan eksempelvis omfatte fælles markeds-

undersøgelser og deltagelse i messer. også 

markedsføring via en fælles handelspartner 

på eksportmarkedet, fælles distribution eller 

ansættelse af en eksportmedarbejder er andre 

måder at samarbejde på og udnytte mulige sy-

nergier. 

Yderligere information 

Håndbogen ”beltfood capacity 

development booklet”.

at indlede og drive eksportforretning kræver 

investering i tid, og derfor bør de interne res-

sourcer afklares, inden projektet sættes i gang.

Overvej følgende faktorer:

•	 Produktionskapacitet

•	 Produktionsomkostninger

•	 Nødvendige	produktegenskaber

•	 Produkternes	egnethed	

 som eksportvare (lovlighed)

•	 Egenkapital	og	kreditværdighed

•	 Omkostninger,	avancer	og	evne	til	

 at tilpasse sig markedspriserne

•	 Salgsorganisation	på	eksportmarkedet	

 og muligheder for samarbejde med 

 andre producenter

•	 Kommunikation	på	eksportmarkedet	

 - omkostninger til udstillinger etc.

•	 Intern	organisation	og	ansvaret	

 for eksporten

•	 Eksport-kompetencer

Yderligere information:

Håndbogen ”beltfood capacity 

development booklet”.

Fortsættes side 20
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Købsaftalen

indgåelse af kontrakter i udlandet følger ofte 

forskellige principper, og derfor er det især 

ved grænseoverskridende forretning og udar-

bejdelse af aftaler - eksempelvis en forhandler-

kontrakt - nødvendigt at være meget omhygge-

lig.

det anbefales at konsultere en advokat med 

kendskab til det pågældende eksportmarked.

det anbefales også, at eksportøren selv sætter 

sig ind i principperne for internationale kon-

trakter. 

united nations convention on contracts for the 

international sale of goods (cisg) indeholder 

bestemmelser om internationale kontraktaftaler 

og andre bestemmelser vedrørende rettighe-

der og forpligtelser for parterne og konsekven-

serne af overtrædelse af disse forpligtelser.

i international handel er cisg af væsentlig be-

tydning, når en kontrakt er indgået mellem par-

ter, som har afdelinger i forskellige stater, der 

er omfattet af cisg eller hvor cisg´s regler om 

international privatret finder anvendelse. 

oplysninger om internationale kontrakter kan 

rekvireres på følgende adresser: 

www.uncitral.org

www.cisg.law.pace.edu 

www.gtai.de   

Handelsklausuler

i incoterms (international commercial terms) 

findes et sæt internationale regler for   handels-

klausuler i forbindelse med international eks-

port. incoterms, der er udarbejdet af det in-

ternationale Handelskammer (icc), beskriver 

købers og sælgers risiko, ansvar og forpligtel-

ser i international handel.

dermed har handelspartnere en international 

ensartet fortolkning.

reglerne for icc incoterms er nu generelt ac-

cepteret på internationalt niveau, de støttes af 

united nations commission on international 

trade law (uncitral) og er anerkendt af de 

respektive nationale domstole. men reglerne 

bør indskrives i enhver kontrakt for at sikre 

dens gyldighed.

yderligere information om incoterms kan findes 

på www.icc-deutschland.de og www.iccwbo.org 

skat

ved handel inden for det europæiske indre mar-

ked findes visse skattemæssige og statistiske 

regler, som skal opfyldes.
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Moms

al handel med varer indenfor det europæiske 

indre marked er omfattet af moms-identifikati-

ons-systemet vat re.no./ust-idnr.

ved handel mellem danmark og tyskland har 

begge parter brug for et skatte-id nummer.

Yderligere oplysninger:

i tyskland: www.bzst.de 

i danmark: www.skat.dk  

samhandels statistikker

intrastat-systemet indsamler oplysninger om 

varestrømme indenfor eu baseret på oplysnin-

ger fra eksporterende virksomheder.

virksomheder, der har et momsnummer, og 

som leverer varer til andre eu-lande, er forplig-

tet til at indberette informationer til intrastat.

Yderligere informationer:

i tyskland: statistisches bundesamt - 

www.destatis.de 

i danmark: danmarks statistik - www.dst.dk

yderligere information kan findes i håndbogen 

”beltfood capacity development booklet”.

Minimeret risiko

risikoen ved eksport kan for en stor dels ved-

kommende minimeres ved tilstrækkelig forbe-

redelse, korrekte kontrakter og sikkerhed for 

betalinger.

forudbetaling mindsker den økonomiske ri-

siko for en eksportør. 

normalt betales med frister på 30, 60 eller 90 

dage og der bør foretages kreditvurdering i 

forbindelse med indgåelse af forretning med 

en ny partner (gennem aHk udlandshandels-

kammer eller bank).

Tip:

i forbindelse med forudbetaling kan eksem-

pelvis bankgaranti eller indrømmelse af konto 

anbefales.

derudover bør en eksportkreditforsikring 

overvejes, eksempelvis euler Hermes-kredit-

versicherung, coface, altradius, r + v versi-

cherung, Zürich gruppe eller det danske ekf.

yderligere information kan findes i håndbogen 

”beltfood capacity development booklet”.

Internationale kontrakter
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som eksportør af fødevarer skal man, selv i 

det indre europæiske marked, overholde de 

enkelte landes nationale regler for fødevarer. 

i denne forbindelse kan det være nødvendigt 

at gennemføre mindre produktændringer for at 

opfylde de juridiske betingelser.

derudover er det også vigtigt at træffe beslut-

ninger om, hvordan produktændringer, der går 

ud over de lovpligtige ændringer, skal imple-

menteres.

beslutninger om, hvordan ændringer i lugt, 

smag, indpakning osv. skal gennemføres, bør 

baseres på de landespecifikke præferencer 

hos målgruppen, produktsortimentet og de 

tekniske muligheder.

Tip

en gennemgang af eksisterende produkter på 

eksportmarkedet kan give nyttige informatio-

ner om forbrugernes præferencer.

en anden måde at afprøve produkters konsi-

stens, smag og udseende er at samarbejde 

med specialiserede levnedsmiddellaborato-

rier på eksportmarkedet.

yderligere information

i tyskland: baltfood r & d network: http://

rd.baltfood.org/ foodregio e.v. i lübeck ved at 

skrive til info@foodregio.org 

i danmark: teknologisk institut www.teknolo-

gisk.dk 

yderligere information kan også findes i hånd-

bogen ”beltfood capacity development 

booklet”.

Prisberegning

Priser på eksportvarer skal altid be-

regnes landespecifikt, da de for det 

første skal dække alle omkostninger 

på eksportmarkedet og for det andet 

skal være konkurrencedygtige på 

markedet.

Til den nationale pris ”fra fabrik” må 

– i forbindelse med eksport til Dan-

mark eller Tyskland – følgende mu-

lige omkostninger kontrolleres og i 

givet fald tillægges bl.a.:

• Omkostninger i overensstemmelse 

 med de aftalte INCOTERMS

• Certificeringsomkostninger

• Omkostninger til produkttilpasning  

 (tekniske standarder og 

 forbrugerpræferencer)

• Eksportkreditforsikring

• Finansierings-omkostninger 

• Salgsudgifter

• Markedsføringsomkostninger
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som det er tilfældet på hjemmemarkedet, er 

kommunikation også i forbindelse med eksport 

en kritisk faktor.

uden de rette kontakter bliver selv de bedste 

produkter ikke afsat.

at knytte og vedligeholde de rette kontakter er 

en forudsætning for international forretning.

der er flere måder at finde forretningspartnere 

og aftagere på:

Online-muligheder

virtuel kommunikation gør det muligt at finde 

kunder i hele verden, uafhængigt af geografisk 

beliggenhed eller afstand.

for små og mellemstore virksomheder med 

et begrænset eksport-budget er den virtuelle 

kommunikation en oplagt mulighed  for at posi-

tionere sig på internationalt niveau.

en passende kommunikationsplan kan indehol-

de følgende elementer:

•	 Implementering	af			en	flersproget	

 hjemmeside og flersprogede brochurer

•	 Søgemaskineoptimering

•	 Anvendelse	af	virtuelle	sociale	

 internationale og nationale netværk 

 (f.eks. viadeo, facebook, linkedin, Xing)

•	 Tilstedeværelse	på	online	handelsplatforme

 (f.eks. www.importerbase.com, 

 www.europages.de, 

 www.foodsfortrade.com, 

 www.efoodcommerce.com).

Messer

internationale messer og udstillinger er yderst 

effektive muligheder for markedsføring af en 

virksomhed og dens produkter. 

derudover giver messer mulighed for at skabe 

personlige kontakter med aktører i branchen, 

og derfor bør messer være en integreret del af 

kommunikationsplanen. 

messeforberedelser er dyre, og at have sin 

egen stand kræver mange ressourcer. derfor 

er det værd at undersøge muligheden for en 

fællesstand med branchepartnere eller sær-

lige muligheder for støtte til eksportfremme på 

statsligt, regionalt eller lokalt niveau. eksempler 

på fødevaremesser er anuga og foodexpo.

Yderligere information 

Håndbogen ”beltfood capacity 

development booklet”.

Kommunikation på eksportmarkedet
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indledning, og tilsvarende på dansk ”Kære…” 

og tilsvarende afsluttes med ”Kind Regards” og 

”Med venlig hilsen”.

Disse tiltaleformer anbefales også i e-mails.

samarbejde

Etablering af forretningsforbindelser er i Tysk-

land kendetegnet af en høj grad af omhyggelig 

planlægning, detaljer og fakta. Graden af   risi-

kovillighed og fleksibilitet er i modsætning til 

Danmark lav.

Det er en tydelig forskel, at kreativitet og flek-

sibilitet er værdsat højere i Danmark end i 

Tyskland. Ændringer i indgåede aftaler kan i 

Danmark – i modsætning til Tyskland – godt 

betragtes som noget positivt.

De kulturelle forskelle har betydning for argu-

mentationen i forhandlingerne med en uden-

landsk samarbejdspartner.

For at overbevise en tysk samarbejdspartner er 

det nødvendigt at kommunikere kendte fakta, 

resultater og erfaringer.

I kommunikationen med en dansk partner er 

det i højere grad aktuelle forhold som ”Hvor 

står vi i dag?” og fremadrettede som ”Hvad skal 

ske?” frem for tilbageblik, der er afgørende.  

Påklædning

Den tyske stil er generelt mere formel end den 

danske, og det ses tydeligt på erhvervsfolks 

påklædning. I Tyskland er det normalt at bære 

habit/spadseredragt, mens danske erhvervs-

folk generelt er klædt mere ”casual”.

Forretningskultur i Tyskland og Danmark

Viden om kultur, forretningspraksis og etik er 

afgørende for grænseoverskridende erhvervs-

aktivitet. Forståelse for og accept af kulturelle 

forskelle er nødvendig for succes i internatio-

nal forretning.

Der er på flere områder nok større forskelle 

mellem dansk og tysk forretningskultur, end 

mange tror.

Herunder er eksempler på forskelle i tysk og 

dansk forretningskultur.

Tiltaleformen

Kommunikationsformen er mindre formel i 

Danmark end i Tyskland.

I Tyskland bruges tiltaleformen ”Sie”, ikke ale-

ne mellem folk fra forskellige virksomheder, 

men også blandt kolleger.

I Danmark tiltales alle med ”du”, også i forret-

ningslivet.

I Tyskland er tiltaleformen ”du” af mere per-

sonlig og privat karakter, og derfor anvendes 

”Sie” ofte i forretningsmæssig sammenhæng.

Specielt i forretningsmæssig sammenhæng er 

det i kommunikationen vigtigt at have øje for 

forskellene mellem de to landes omgangsfor-

mer.

Ved skriftlig kommunikation med en tysk virk-

somhed - på tysk - anbefales det at indlede 

breve med ”Sehr geehrte …” og at der afsluttes 

med ”Mit freundlichen Grüssen”. Hvis der kom-

munikeres på engelsk, anvendes ”Dear…” som 

Kommunikation i tysk-dansk samarbejde

YDErLIgErE INFOrMaTION KaN FINDEs HEr:
 

Kommuniker med tyske samarbejdspartnere:

http://um.dk/da/eksportraadet 

www.luebeck.org/file/fact_sheet_doing_business_in_germany_eng.pdf

 

Kommuniker med danske samarbejdspartnere:

www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-denmark.html 

www.ihk-schleswig-holstein.de/international/laenderschwerpunkt_dk/735594/geschaeftskultur_daenemark.html  

www.erfurt.ihk.de/files/11F65D3B951/Business-Knigge+Ausland.pdf 

For mere information:

Nærmere oplysninger kan findes i håndbogen ”BELTFOOD Capacity Development Booklet”.



European Union
European Regional Development Fund

| Dansk-tysk netværk for fødevareindustrien


