
Selv med verdens bedste produkt er du ikke garanteret succes.
Det kræver at du får struktur på organisationen og salget, så du kan komme ud over rampen

såvel i Danmark som i udlandet - samtidigt!
Det kræver en pro-aktiv salgsstrategi, blandt andet gennem markeds-/forhandlersøgning,

direkte salgsaktiviteter sammen med dine valgte internationale samarbejdspartnere.
Det kan være et omfattende arbejde at få den strategi udarbejdet, men ...

Frygt ikke, for det kan læres. 

Er du godt i gang med din virksomhed, og har du et behov for at få hjælp til din globale udvikling?
Så har NewBizz hos Væksthus Nordjylland i samarbejde med de nordjyske erhvervskontorer et godt tilbud til dig.

Vi kan hjælpe dig med at hjælpe dig selv til succes på det internationale marked,
når du deltager i vores målrettede Internationale SalgsCamp:

”Effektiv internationalisering sideløbende med fortsat succes på dit 
nuværende marked”.

Over en to dages Camp bliver du præsenteret for værktøjer, inspire-
rende oplæg og individuel sparring af personer med mange års
erfaring med internationalt salg - fra mange forskellige brancher.
Og det stopper ikke her!

Efter Campen hjælper vi dig videre med din individuelle salgsstrategi, 
hvor vi finder de 3 vigtigste opgaver for din virksomhed - i prioriteret 
rækkefølge.

Når din Vækstplan er lagt står Team Global klar med sparring - så vi 
slipper dig ikke - hvis du er klar til at handle på de 3 opgaver i din 
plan.

Så med andre ord: Vi tilbyder dig de rette værktøjer, og den rette spar-
ring på de muligheder du har.
Spørgsmålet er bare, om du tør lade være at gribe ud efter dette?

Er dit produkt klar til den store verden,
men det er du ikke ... endnu?

Så skal du deltage i vores Internationale SalgsCamp! 

FAKTABOX 
Dato  Fra 26.10 kl. 09 til 27.10.16 kl. 16

Tilmeldingsfrist 19.10.16

Sted  Egholm Vestergaard, Aalborg

Brugerbetaling Kun 1.500,- kr. + moms*

Krav  For at deltage kræver det:
  - at du skal være etableret 
  med en salgshistorik
  - må maks. være 5 år gammel
  eller i en iværksætterlignende
  situation (f.eks. generations-
  skifte)
  - har vilje og forståelse for, 
  at internationalt salg ikke
  blot er et sommerferiejob

Info/kontakt Bo Christensen
  Mail: bc@vhnordjylland.dk
  Tlf.: 25 46 63 25

*Den lave brugerbetaling skyldes, at Nordjysk New-
Bizz og dermed også denne Camp, er støttet af EU’s 
Social- og Regionalfond og de Nordjyske kommuner.
Prisen dækker en 36-timers Camp med oplæg, indi-
viduel konsulentbistand i 3 timer pr. virksomhed, op-
følgningsarrangement, overnatning, forplejning m.v.


