
Rusland – et stort potentiale for dansk erhverv 
5. december, 15.00-17.00 

Sanktioner, Putin, korruption og et tungt bureaukrati er måske nogle af de ting, som tankerne fyldes med, når du hører om 

Rusland. Som du ved, er Vestens generelle syn på Rusland ikke just positivt.  

Ikke desto mindre er det netop sanktionerne, der er årsagen til, at man i Rusland de senere år har oplevet en solid vækst 

inden for andre sektorer og nicher end førhen.  

Rusland er et stort land, med et stort marked og en veluddannet befolkning. Det russiske marked er et interessant marked 

for europæiske virksomheder med muligheder i alle sektorer. 

Kom til mødet og få nyttig viden og mulighed for yderligere hjælp til at få et stærkt fodfæste på det russiske marked - hvad 

enten det drejer sig om fysisk tilstedeværelse eller direkte eksport. 

 
PROGRAM 

15.00      Velkommen v. direktør Bo Geertsen Hjørring ErhvervsCenter 

15.05  Introduktion til det russiske marked v. Generalkonsul Jens Thomsen, 

Det Danske Generalkonsulat i Skt. Petersborg 

15.35      Er det en by i Rusland at lære kulturen og nøgleordene? V. Lene Bie 

Dahl fra ABC-sprog 

16.05      Pause 

16.15      Sådan kan du bruge Eksportkredit Fonden v. chefkonsulent Jørgen 

Bollesen, EKF 

16.45      Sådan kan Eksportrådet i Rusland hjælpe dig ind på det Russiske 

marked 

17.00      Afrunding og tak for i dag 

Ønsker du en minikonsultation med én eller flere af indlægsholderne?  
Lad os vide hvem du ønsker en konsultation med ved tilmelding og dette arrangeres i tidsrummet kl. 17-18.  

DET PRAKTISKE  

Dato  5. december 

 

Sted               Amtmandstoften1   

9800 Hjørring 

 

Tid 15.00-17.00 

 

Tilmelding  https://hjec. 

nemtilmeld.dk/51/ 

 

Frist 4. december 

 

Det er gratis at deltage 

IT- og teknologisektoren 

Det russiske samfund gennemgår ligesom 

de vestlige lande en kraftig digitalisering i 

disse år. Da udgangspunktet hos såvel den 

russiske stat som virksomhederne er meget 

gammeldags, skal der investeres endog 

store summer i nye IT-systemer for at 

bringe Rusland up-to-date. Danmarks 

ledende rolle på området giver os en 

konkurrencemæssig fordel, der gør det 

muligt at markedsføre danske løsninger 

overfor russiske købere. 

Energisektoren 

Energisektoren er Ruslands vigtigste. Den 

står for ca. 40-50 % af økonomien, men er 

på mange områder stærkt forældet. Man 

søger således efter mere rentable og 

konkurrencedygtige produktionsmetoder af 

fossile brændstoffer. Den russiske regering 

har med den såkaldte ”2035-plan” desuden 

et erklæret mål om, at grønne energikilder 

skal udgøre en langt større del af den 

russiske energiforsyning i fremtiden. Med 

Danmarks stærke kompetencer in mente, 

udgør udvikling af alternativ energi i 

Rusland et stort eksportpotentiale for 

danske virksomheder. 

Desuden er der i Rusland et stort ønske om 

High-end Consumer goods 

En voksende middel- og overklasse skaber 

forsat et attraktivt marked for high-end 

forbrugsvarer. Skandinavisk kvalitet, stil og 

design bliver til stadighed mere populært, 

og der er derfor gode muligheder for 

afsætning af danske møbler, tøj og 

luksusfødevarer, f.eks. chokolade i de 

russiske byer, hvor den disponible indkomst 

er højest. Der findes således 15 russiske 

millionbyer, hvor afsætningskanaler og 

befolkningens lønniveau ligger på eller over 

gennemsnittet i Vesteuropa. 
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