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Hammelev, 26. september 2016 

P R E S S E M E D D E L E L S E 

Export Expressen har sat fut i eksporten – nu vil Haderslev 
Erhvervsråd samarbejde om eksport i hele Sønderjylland   

Export Expressen kører i remise efter 2½ år med 16 virksomheder fra 
Haderslev Kommune som passagerer – erfaringerne skal arbejde videre, 
og gerne på tværs af hele Sønderjylland – et sønderjysk eksportnetværk 
er et af de nye mål – eksport er svært for de små, men ikke umuligt 

Bestyrelsesmedlem Ellen Mathiesen og udviklingskonsulent Lene Bræraa er netop nu på turné 
hos de øvrige sønderjyske erhvervsråd og Udviklingsråd Sønderjylland. Med i tasken har de 
både gode og dårlige erfaringer fra det lokale projekt Export Expressen som er opsummeret i 
en afsluttende rapport over projektet – men først og fremmest handler det om at holde fast i 
den gode og nødvendige fokus på eksport hos de små og mellemstore virksomheder. Som en 
af ildsjælene bag Export Expressen, håber Ellen Mathiesen, at de gode idéer og værktøjer kan 
føres videre i en lidt større sammenhæng i det sønderjyske: 

”Vores erfaringer med Export Expressen viser, at det er rigtig svært at komme godt ud på nye 
eksportmarkeder for de mindre virksomheder, men det kan lade sig gøre, hvis virksomhederne 
får god sparring og hjælp til at holde fokus. I Haderslev Erhvervsråd er vi altid klar med denne 
sparring, også selvom selve projektet nu er afsluttet. Vi tror dog det kan gøres endnu bedre, 
hvis vi arbejder sammen om eksporten i Sønderjylland, og især vil det være lettere at lave de 
rigtige netværk og konkrete eksportaktiviteter, når flere virksomheder har samme interesse” 

Export Expressen blev udviklet af en frivillig gruppe erhvervsledere under Haderslev 
Erhvervsråd, som i 2013 kiggede på, hvordan der kunne skabes vækst i Haderslev Kommune. 
Ny eksport er direkte vækst og derfor blev fokus at styrke virksomhedernes eksportparathed. 
Haderslev Kommune bakkede fra starten flot op om projektet, og Ellen Mathiesen er ikke i tvivl 
om, at det har været en god investering for både kommunen og de deltagende virksomheder.  

43 virksomheder blev udvalgt og deltog i den indledende screening af eksportmulighederne. 
16 virksomheder deltog herefter aktivt i Export Expressen, som i alt har arbejdet med 695 
potentielle kundeemner i 16 forskellige lande. Arbejdet har blandt andet konkret medført 2500 
opsøgende telefoniske henvendelser, og udsendelse af salgsmateriale til 360 virksomheder.  



 

 

 

 

 

Under projektet er der udviklet et meget enkelt værktøj, som kan bruges til at fastlægge, hvor 
parat den enkelte virksomhed er til eksport, eller til nye markeder, og som kan bruges til at 
lave en konkret plan hos den enkelte virksomhed. Udviklingskonsulent Lene Bræraa glæder sig 
til at arbejde videre med nye eksportrelevante virksomheder i et fortsat godt samarbejde med 
både Væksthus Syddanmark og Eksportrådet, for erfaringer viser, at virksomheder med 
eksporter oplever større vækst og robusthed under skiftende konjunkturer: 

”Jeg har kunne følge Export Expressen i de afsluttende faser og suge en masse viden til mig 
fra den meget erfarne konsulent, der har stået for projektet. Forhåbentligt er der nye 
virksomheder, der vil gøre brug af de gode værktøjer og muligheden for sparring, og så vil det 
være rigtig godt, hvis vi kan lave nogle helt konkrete aktiviteter for og med virksomhederne i 
Haderslev og rundt om i Sønderjylland. Det kan være alt fra erfaringsudveksling, fælles 
messedeltagelse, konkrete salgsfremstød, sprog- og kulturforståelse, eller hvad 
virksomhederne ser behov for” 

Evalueringsrapporten fra Export Expressen bliver offentliggjort torsdag den 29. september på 
netværkscaféen hos DSG industri kl. 8.00. Tilmelding kan ske på info@her.dk senest den 27.09. 
 

Evalueringsrapporten vedlægges, men må først anvendes efter offentliggørelsen 29.09.2016 

Yderligere info: 
Bestyrelsesmedlem i Haderslev Erhvervsråd Ellen Mathiesen 2249 8299,  
eller udviklingskonsulent Lene Bræraa 5120 0260 
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