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Dansk Erhverv udarbejder løbende
analyser, som samles i analysenotater.
Ambitionen er at udgøre et kvalificeret
og anvendeligt beslutningsgrundlag i
forhold til væsentlige, aktuelle
udfordringer på alle områder, som har
betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er
tilladt at citere fra Dansk Erhvervs
analysenotater med tydelig henvisning
til Dansk Erhverv.

Analysenotatet fra Dansk Erhverv er
baseret på data fra Danmarks Statistik.
Alle data er vist i løbende, det vil sige
ikke-inflationskorrigerede
priser,
hvilket bør erindres i fortolkningen af
udviklingen over tid. Modeeksport er
givet ved kategorierne eksport af
Beklædningsgenstande og -tilbehør og
Fodtøj.
Data for 2018 er baseret på årets første
ni måneders samt et skøn for de sidste
tre måneder. Skønnet for oktober,
november og december 2018 er baseret
på, at disse måneder vil have samme
vækst som i 2017.

Arbejdet med analysenotatet er afsluttet
den 16. januar 2019.
Kontakt
Henvendelser angående analysen kan ske
til analysechef Malthe Mikkel Munkøe
på mmm@danskerhverv.dk
eller tlf. 3374 6510.
Henvendelser angående dansk mode
eksport kan ske til chefkonsulent
Michael Bremerskov Jensen på
mje@danskerhverv.dk
eller tlf. 3374 6582.

FORORD

Af Nikolai Klausen, direktør, Wear

Den danske modeindustri har evnet at skabe et eksport
eventyr med vækst hvert eneste år siden 2009, hvilket vi
godt kan være stolte af. I perioden 2009 til 2018 er den
samlede eksport på beklædning og fodtøj steget fra 21,8
milliarder kroner til 34,3 milliarder kroner, hvilket svarer
til en vækst på hele 57 procent.
I dette første af fire Wear-magasiner i 2019 har vi fokus på
modeeksporten i tal og de emner, der har indflydelse på
succesen. Der er interview med Danmarks ambassadør i
Indien, Peter Taksø-Jensen, virksomhedsejere fra mode
branchen samt interessante indlæg og viden inden for
forskellige eksportrelevante emner.
Dansk mode og design nyder stor anerkendelse i hele verden,
som vi fortsat bør og kan udnytte. Vores evne til hurtig
omstilling og tilpasning har vist sig effektiv i en stadig
hurtigere omskiftelig verden. Bagved den flotte
eksportfremgang ligger der en hård og målrettet indsats,
som vi kun kan forberede os på skal være endnu større i
de kommende år.

Vi skal etablere os på nye og mere fjerntliggende markeder
samtidig med et presset retailmarked, valutauro, Brexit, en
snigende protektionisme, omstilling til en mere bæredygtig
produktion og meget mere. Det kræver, at vi som branche tør
tænke i nye baner og forretningsmodeller, samtidig med at vi
intensiverer vores planlægning, fokus på finansiering og
logistik og investerer i teknologi.
For at støtte op om udfordringerne har Wear i 2019 planlagt
medlemsarrangementer med emner som: Bliv klar til
datadrevet vækst, Digitalisering af din fysiske butik,
Amazon som salgskanal, Bæredygtig omstilling, Brexit,
Trends inden for design samt meget mere. Sammen med
vores juridiske team og netværksmuligheder i Dansk Erhverv
har du som medlem en stærk brancheforening til de
fremtidige udfordringer.
Jeg håber, at vi med dette Wear-magasin vil inspirere og
informere vores medlemmer og den øvrige modebranche om
eksporten og mulighederne. Det fremtidige eksport
potentiale er fortsat stort.
God læselyst.
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STATUS FOR DANSK
MODEEKSPORT
Det blev et fint år for dansk modeeksport. Den danske modeeksport (beklædningsgenstande og -tilbehør)
lå i 2018 på 30,6 milliarder kroner. Det er 5,2 procent mere end i 2017. Dansk modeeksport er meget
koncentreret om et mindre antal europæiske nærmarkeder. Hele 85 procent af eksporten gik til de ti
største eksportdestinationer, som alle var europæiske lande.
Dansk modeeksport er steget med hele 24 procent siden
2014. Det vigtigste eksportland for dansk modeeksport
(beklædningsgenstande og -tilbehør) er Tyskland efterfulgt
af Sverige, Holland, Norge og Storbritannien. Eksporten til
Tyskland er steget fra 6,5 milliarder kroner til 9,5 milliarder
kroner i perioden 2014 til 2018, hvilket har været en af
de vigtigste succeshistorier for dansk modeeksport de
seneste år.

Som det fremgår, forventes der, at vi eksporterer for 9,5
milliarder kroner til Tyskland, 3,5 milliarder kroner til
Sverige samt 3,1 milliarder kroner til Holland. Toptremarkederne står samlet for en eksport på hele 16,1 milliarder
kroner i 2018 svarende til hele 53 procent.

Dansk modeeksport
mia. kr.
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Ser man på ranglisten over topti-eksportmarkeder, topper
den med Tyskland og Sverige som de vigtigste danske
eksportdestinationer. Holland er igennem en meget positiv
udvikling med vækst de seneste fem år og har overhalet
Norge, som i mange år lå sikkert på tredjepladsen, hvis vi
sammenligner med 2014. Ranglisten viser ligeledes en
forskel på hele 8,5 milliarder kroner mellem Tyskland og
Spanien, som indtager tiendepladsen.
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Dansk modeeksport har haft flot fremgang hvert år siden
2009. Den samlede danske eksport har de seneste år været
udfordret, og med en eksportfremgang på 5,2 procent klarer
modeeksporten sig væsentligt bedre end den samlede
danske eksport i 2018.
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De ti største eksportdestinationer for dansk modeeksport
tegnede sig for 26,2 milliarder kroner, mens alle øvrige lande
tilsammen tegnede sig for 4,4 milliarder kroner. Toptimarkederne har i perioden 2014 til 2018 haft en vækst på
hele 24 procent. Med andre ord er modeeksporten meget
afhængig af succes i de ti lande.

De ti største markeder for dansk
modeeksport i forhold til resten af verden
mia. kr.

Ser vi bredere på modeeksporten, var det praktisk taget al
eksport, som gik til 50 lande. Med et topti-marked på hele 85
procent bestående udelukkende af europæiske markeder er
det vigtigt at holde øje med markederne uden for topti. Det
kunne være Østrig, Schweiz, USA, Canada, Italien og Tyrkiet.
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Med en flad udvikling i Skandinavien er der endnu mere
grund til at dyrke de øvrige topti-markeder som Holland,
Belgien, Frankrig og Spanien, der gennem de seneste år har
været igennem en positiv udvikling og har stort potentiale
for dansk mode, design og livsstilsmærker.
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EN VERDEN I
FORANDRING
Den danske modeeksport er i topform, men verden, som vi kender den, er i hastig forandring, hvilket
betyder at eksportvirksomheder i højere grad skal være omstillingsparate – med et presset retailmarked,
valutauro, snigende protektionisme og meget mere, samtidig med at der i stigende grad skal eksporteres
til nye og mere fjerntliggende markeder.
Af Michael Bremerskov, chefkonsulent, Dansk Erhverv

2019 kan blive både en dreng eller
en pige for dansk eksport
2018 blev året, hvor international handelspolitik pludselig
blev et af de hotteste samtaleemner på direktionsgangene
hos danske eksportvirksomheder – og det var især på grund
af den amerikanske præsident, der gennemførte en voldsom
kursændring mod protektionisme og handelskrige. Trump
rettede primært sit skyts mod Kina, men desværre valgte
han også at igangsætte en mindre handelskonflikt med EU
inden for stål og aluminium med trusler om yderligere
amerikansk straftold, hvis ikke EU kommer Trumps
kritikpunkter i møde i 2019.

billede

Der pågår i øjeblikket separate forhandlinger mellem USA,
Kina og EU, og det er umuligt at sige, hvordan det ender. At de
handelspolitiske spændinger har potentialet til at påvirke
danske eksportvirksomheder negativt i 2019, herunder også
den danske modeindustri, er der imidlertid ikke tvivl om. I
Dansk Erhverv og Wear krydser vi naturligvis fingre for, at
det ikke sker.
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Heldigvis var der flere vigtige lyspunkter for den danske
modeeksport i 2018, som lover godt for 2019. Med 30,6
milliarder kr. satte dansk beklædningseksport en flot rekord
i 2018, og det har været en lang opadgående kurve siden 2014.
Afsætningen af fodtøj på eksportmarkederne har siden 2014
ligget stabilt på knap 3,8 milliarder kr., så alt i alt er der
bestemt grund til at finde smilet frem. Tyskland er fortsat
den store trækheste bag den udvikling, mens Sverige oplevet
tilbagegang. Holland og Norge har begge positiv fremgang i
2018. Storbritannien er påvirket af Brexit-usikkerhed og et
svækket pund.

Man kan selvfølgelig sige, at Brexit ikke er indtruffet endnu,
hvorfor skaden endnu ikke er sket for vores eksport
afsætning derovre. På den anden side kunne den stærke
modvind fra et faldende pund og den store usikkerhed
omkring Brexit, der forhindrer langsigtet planlægning for
danske virksomheder med aktiviteter i Storbritannien,
nemt have manifesteret sig negativt i tallene på nuværende
tidspunkt. At det ikke er sket tyder på en stærk, under
liggende efterspørgsel efter dansk mode hos britiske
forbrugere.
Hvis man kigger på de eksportmarkeder, hvor der kan
forventes den største fremgang i 2019 for den danske
modebranche, springer Japan og Canada i øjnene. Den
1. februar træder EU’s frihandelsaftale med Japan i kraft.
For langt de fleste varekategoriers vedkommende vil
aftalen med et trylleslag gøre det toldfrit at eksportere
dansk beklædning og fodtøj til de 127 millioner købestærke
japanske forbrugere.

For nogle varegrupper såsom sko vil toldreduktionerne blive
indfaset over en årrække. Vores eksport af beklædning og
fodtøj til Japan har stort set været ikkeeksisterende
(henholdsvis ca. 40 millioner kroner og 3 millioner kroner i
2017) blandt andet som følge af høje japanske toldsatser på
15 til 30 procent. Det bliver der forhåbentlig lavet om på nu.

Japan har potentialet til at blive en
eksportmæssig solstrålehistorie i
2019 for den danske modebranche
Japan har potentialet til at blive en eksportmæssig
solstrålehistorie i 2019 for den danske modebranche. I lidt
mindre skala gør det samme sig gældende for Canada. EU’s
ambitiøse frihandelsaftale med Canada trådte i kraft den
21. september 2017, hvor de canadiske toldsatser på
beklædning og fodtøj blev afskaffet. Det har allerede kunnet
mærkes. Den danske beklædningseksport til Canada steg
således med 16 procent i de første 9 måneder af 2018
sammenlignet med samme periode i 2017.
Hvis man glemmer EU’s frihandelsaftaler for en stund og
kigger på de udenlandske markeder, der i de kommende år
kunne blive særligt interessante for danske mode
virksomheder af andre grunde, er der meget, som taler for et
land som Indien. Mens Kina har oplevet svagt faldende
økonomiske vækstrater de seneste år, har det modsatte
været tilfældet med Indien.
Den erhvervsvenlige Modi-regering har i den grad sat turbo
på indisk økonomi, som oplever en af de højeste vækstrater i
verden overhovedet (7,3 procent i 2018). Indien kan også
prale af en købedygtig middelklasse på 300 millioner
mennesker. Det er 3,7 gange mere end hele Tysklands
befolkning! Indien er selvfølgelig ikke noget nemt land at få

fodfæste i, og landet døjer fortsat med korruption,
kompliceret erhvervslovgivning og en uigennemskuelig
ansvarsfordeling mellem delstaterne og det føderale niveau.
Markedspotentialet er imidlertid enormt for de danske
virksomheder, der tør og kan.
Det er svært at spå om fremtiden, ikke mindst når vi taler om
2019, som i højere grad end tidligere år rummer store
politiske risici for dansk eksport. Hvis Trump til marts gør
alvor af sine trusler om at øge den amerikanske straftold på
kinesiske varer fra 10 til 25 procent, vil handelskrigen med
Kina blive eskaleret til et hidtil uset niveau, og
skadevirkningerne fra et så dramatisk tiltag vil kunne
mærkes i de globale forsyningskæder, som også danske
virksomheder er en stadig mere integreret del af.
Risikoen for at Storbritannien vælter ud af EU-samarbejdet
uden en skilsmisseaftale er desværre også til stede og måske
mere reel i dag end for blot en måned siden. Det vil kaste det
europæiske samarbejde ud i en ny krise og på kort sigt
påvirke den danske eksport til briterne negativt.

Med 30,6 milliarder kr. satte
dansk beklædningseksport
en flot rekord i 2018
Endelig peger mange analytikere på risikoen for en kraftig
korrektion af de globale aktiemarkeder, som er kommet højt
op i løbet af de sidste mange år. Et globalt økonomisk
tilbageslag eller recession i 2019 vil selvsagt også lægge en
dæmper for den danske eksportafsætning. Men det er alt
sammen udfordringer, som der stadig er tid til at styre
udenom.
2019 kan blive både en dreng eller en pige for dansk eksport.
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ER DER EKSPORT I
BÆREDYGTIGHED?
Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed får en større betydning for den globale modeindustri, men er
vi i Danmark klar til udfordringerne, og kan en mere bæredygtig omstilling og profil være medvirkende
til at løfte eksporten yderligere i det næste årti? Med årets første modeuge lige om hjørnet deler
Cecilie Thorsmark, direktør, Copenhagen Fashion Week, sine ambitioner for fremtiden.

Af Cecilie Thorsmark, direktør, Copenhagen Fashion Week

I Copenhagen Fashion Week står en mere bæredygtig
modeuge øverst på vores to-do-liste. Det er ikke et punkt, der
kan sættes flueben ved hurtigt, men jeg mener, at det er vores
pligt som aktør i modens økosystem at tage et grundigt kig
på, hvordan vi kan udspille vores rolle til størst gavn for en
bæredygtig agenda i branchen.

Vi skal fremme dansk mode herhjemme og internationalt, og
vi skal supportere branchens fortsatte vækst. Hvis vi kan
konstatere, at flere danske virksomheder lægger sig i selen
og investerer i at blive mere bæredygtige, skal modeugen
ligeledes afspejle dette og bakke op om det.

Vi er i den gunstige situation, at
dansk mode står stærkere end
nogensinde økonomisk såvel som
brandingmæssigt
Store internationale retailers stiller – med rette – også flere
krav til, at brands skal have implementeret en bæredygtig
strategi, før end de vil forhandle dem. Så derfor nytter det
ikke noget, at de eneste, der bakker op om modebranchens
grønne omstilling, er konsulenterne, NGO’erne, medlems
organisationerne og aktører som Global Fashion Agenda. Hvis
man kigger på modesystemet som en holistisk enhed, synes
jeg, at modeugerne mangler at tage ansvar.

En modeuge handler om nye trends og mere salg – i sidste
ende et boost af forbruget. Vi er unægtelig en del af problemet,
og nu er det på tide, at vi bliver en del af løsningen. Derfor er
min vision for Copenhagen Fashion Week, at den skal udvikle
sig som den mest bæredygtige modeuge på internationalt
niveau. Bæredygtighed skal være en strategisk og integreret
del af modeugen.
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Vi er i den gunstige situation, at dansk mode står stærkere
end nogensinde økonomisk såvel som brandingmæssigt. Det
er modeugens pligt at holde trit med branchens udvikling og
stille den bedste platform til rådighed for virksomhederne.

At udvikle den danske modeuge i en mere bæredygtig retning
giver Copenhagen Fashion Week en unik mulighed for at gå
forrest og vise, hvordan en modeuge på innovativ vis godt
kan lykkes med at rumme progressiv design og være
bæredygtig samtidig.
Hvis modeugen gør det attraktivt for brands at tage hul
på den grønne omstilling, er jeg overbevist om, at det vil
give en konkurrencefordel i det internationale modeland
skab og være med til at skabe et økonomisk incitament –
noget, der unægtelig på sigt vil styrke eksporten af dansk
bæredygtig mode.
En grøn modeuge vil gavne eksporten af dansk mode.

FOKUS: TYSKLAND,
HOLLAND & STORBRITANNIEN
Med hele 46 procent af den samlede modeeksport i 2018 er Tyskland, Holland og Storbritannien forsat
nogle af de vigtigste eksportmarkeder. Med et kommende Brexit og en stagneret eksport på 1,7 milliarder
kroner til Storbritannien er det vigtigt, at man forbereder sig på Brexit. Heldigvis fortsætter Tyskland
stabilt væksten og topper med godt 31 procent af den totale modeeksport. Holland viser en flot vækst på
hele 15 procent i forhold til 2017.
En af den danske modeeksports store succeshistorier
har været, at vi har øget eksporten til Tyskland med ca.
3 milliarder kroner fra 6,5 milliarder kroner i 2014 til
9,5 milliarder kroner i 2018. Tyskland er derfor klart
drivkraften i vores modeeksport og vil fortsat være det de
kommende år.

Eksporten til Storbritannien er siden 2015 desværre
stagneret, og med et kommende Brexit kan det blive
udfordrende at fastholde niveauet eller vækste yderligere.
Men det er ikke det samme som, at man skal opgive
Storbritannien som eksportmarked. Der er fortsat stor
efterspørgsel på dansk mode, design og boligindretning.
Udviklingen i markedet stiller krav til omstilling og
nytænkning, hvis man vil videre i Storbritannien.

Modeeksporten til Holland er vokset med knap 1 milliard
kroner, hvilket har flyttet Holland op som vores
tredjevigtigste eksportmarked kun overgået af Sverige og
Tyskland.

TYSKLAND

HOLLAND

STORBRITANNIEN

Tyskland fastholder førstepladsen
med hele 9,5 milliarder kroner i 2018.

Holland har indtaget tredjepladsen
med 3,1 milliarder kroner i 2018.

Storbritannien ligger stabilt på
femtepladsen med 1,7 milliarder
kroner i 2018.

Dansk modeeksport
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Dansk modeeksport
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Dansk modeeksport
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AGENT ELLER
EGEN SÆLGER?
Det er et af de spørgsmål, som modevirksomheder skal tage stilling til, når eksporten er kommet godt i
gang. Ofte er det nærmarkederne som Sverige og Norge, hvor man gør sig disse overvejelser, men der er
fordele og ulemper ved begge muligheder, som Wear her afdækker med ejere og rådgivere.
Notes du Nord benytter kun agenter
Af Rasmus Oreby, direktør, Notes du Nord

Når man starter virksomhed og løbende skal drifte den – især
i de første år – handler det rigtig meget om til- og fravalg. Jeg
tror, at de fleste startups har et godt billede af, hvordan og
på hvad man ville bruge sine penge, hvis man altså havde nok
af dem. Vi var knapt nok startet, før vi skulle forholde os til
proof of concept, drifts- og likviditetsbudgetter, soliditets
grad, og hvad vi ellers bliver mødt med fra bankerne. Så vi
måtte prioritere vores ressourcer og likviditet.
En af de store beslutninger er: agent eller egen sælger? Nogle
markeder er geografisk så fjerne fra Danmark, at det næsten
giver sig selv. Andre markeder er vores nabolande, og her
kunne det egentlig sagtens have gang på jord med egen
sælger, men hvad skal så afgøre det?
Vi har prioriteret at investere andre steder, og det begrænser
vores risikovillighed på ansættelser. Jeg ved, at flere har stor
succes med egne sælgere, hvilket giver god mening. Egen
sælger, der repræsenterer eget brand og univers, har bedre
forudsætninger end en agent med flere brands. Med egen
sælger har vi høj fast udgift, men også potentiale for høj
indtægt og bedre markedsandel. Med en agent derimod
følges indtægt og udgift ad – til gengæld er det svære at
realisere det fulde potentiale på det pågældende marked.
Når vi har opvejet potentiel downside mod potentiel upside,
har vi valgt at gå agent-vejen på nær i Danmark, hvor vi har
egen sælger ansat.

Gode råd til agentkontrakter

Jo større områder agenten får
tildelt, jo større krav skal der
stilles til agentens beskrivelse af,
hvordan markedet tilgås
Jo større områder agenten får tildelt, jo større krav skal der
stilles til agentens beskrivelse af, hvordan markedet tilgås.
En agentaftale stiller jo krav til, hvad virksomheden skal
levere, men også til hvad agenten skal levere. Man bør også
overveje, om man fx skal opdele Tyskland i flere områder, da
en agent sjældent vil kunne nå ud til alle potentielle kunder i
så stort et marked.
Agentkontrakten bør ligeledes tage stilling til, hvordan
store webshops som eksempelvis Zalando skal håndteres.
Skal der betales fuld eller reduceret agentprovision af alle
leverancer og/eller kun af de leverancer, der videresælges til
slutforbrugerne i agentens område?
Eksisterer der kunder på tidspunktet for agentens opstart,
skal de nedfældes i et bilag til kontrakten og gerne med
angivelse af omsætningstal. Det kan få betydning for en
senere udmåling af en eventuel godtgørelse til agenten.
Sørg altid for at aftale værneting i din favør. Det er absolut en
fordel at kunne føre eventuelle retssager på hjemmebane.

Af Sven Petersen, erhvervsjuridisk fagchef, Dansk Erhverv

10

Man skal selvfølgelig gøre sig umage med at finde den rette
agent, før man som modevirksomhed indgår en egentlig
agentkontrakt. Som jurist kan jeg ikke anbefale en
agentaftale, som blot er et brev eller e-mail, der kun
bekræfter, at vedkommende er agent inden for et givent
område, og at vedkommende modtager følgende provision.

Coster Copenhagen har egen sælger i Norge
Af Chris Coster, direktør, Coster Copenhagen

Coster Copenhagen startede i 2012 og har løbende udvidet
forretningen – delvist ved at vokse med eksisterende
kunder, men bestemt også via nye markeder. Vi har mange
gange stået med valget mellem en agent eller egen sælger.

eksisterende kunder. Vores kollektions- og salgsforløb skal
ikke passes ind efter andre brands og salgsterminer. Vi kan
stille krav og ønsker til planlægning af kundebesøg uden for
salgsperioderne, samtidig med at det påvirker den gode
dialog krydret med nærhed og evnen til at repræsentere
Coster Copenhagen.
Vores beslutning om at ansætte egen sælger i Norge var en for
os stor beslutning og var ikke et forsøg på at spare penge, men
faktisk en lidt tungere økonomisk løsning langsigtet. Det har
heldigvis vist sit at være den helt rigtige beslutning, og i dag
kan vi ikke forstille os en agentløsning i Norge.

Det skal du være opmærksom på ved
lokalansættelse i udlandet
Af Marianne Bækgaard Nielsen, souschef og advokat, Dansk Erhverv

I opstarten var det oplagt at vælge en agent, da det er en
økonomisk overkommelig løsning, og samtidig kræver det
lidt eller ingen up front-investering. Den største udgift er
selve kollektionerne, som man ofte kan forhandle om og få
agenten til at overtage efter endt indsalg og dermed også
tage omkostningen. Dertil kommer lidt rejseaktivitet og
naturligvis noget tidsforbrug for at sikre, at agenten kommer
rigtig fra start.
Det betyder rigtig meget for Coster Copenhagen, at vores
historie og DNA, samt det vi står for, og det vi vil fortælle med
de enkelte kollektioner, bliver kommunikeret helt korrekt ud
igennem leddene fra sælger til kunde og derfra til
slutforbruger. I Norge har vi valgt at ansætte egen sælger
netop for at sikre dette. Ved ansættelse af egen sælger opnår
vi samtidig, at vi har samme person og ansigt udadtil igennem
længere tid og kan fuldt ud styre alle løbende salgsaktiviteter.
Hvad kan man så forvente, og hvad kan man kræve? Til
forskel fra en agent kan vi nu selv påvirke og beslutte,
hvornår og hvordan vi præsenterer kollektionen for nye og

For en virksomhed opstår der typisk det der hedder ‘fast
driftssted’, hvorefter virksomheden vil blive omfattet af
skattepligt i det land, hvor det er etableret. Herudover skal
vurderes, om der leveres ydelser i landet, hvilket kan betyde,
at der skal ske momsregistrering, ligesom der kan være
afgifter, der skal betales. Ved medarbejdere i udlandet vil der
typisk være en pligt til at indeholde A-skat, betale sociale
afgifter med videre.
Ved en lokalansættelse vil medarbejderen være omfattet af
den ansættelsesretlige lovgivning i arbejdslandet, som kan
afvige væsentlig fra dansk lovgivning eksempelvis om
adgangen til opsigelse. Mange lande har høje social
sikringsbidrag, som skal betales i tillæg til lønnen. Man bør
således på forhånd afdække størrelsen af dette bidrag, så der
kan tages højde for det i den samlede lønpakke.
Mange regler omkring ansættelsesforhold kan være
anderledes end i Danmark og dermed også give admini
strative udfordringer om eksempelvis sygdom, barsel med
videre. Endelig skal virksomheden være opmærksom på at
afregne A-skat efter de regler, som er gældende for det
pågældende land.
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PETER TAKSØE-JENSEN
OM INDIEN I VÆKST
Indien er for alvor ved at indtage en central placering på de danske virksomheders kommercielle
radarskærm, og ifølge dette interview med Danmarks ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, er der
mange årsager hertil. Indien har en befolkning på over 1,3 milliarder, hvoraf godt 300 millioner tilhører
middelklassen, som har en stigende efterspørgsel af europæisk mode og design.
Hvorfor bør danske virksomheder inden for
mode- og tekstilprodukter se nærmere på Indien?

Er der andre forhold vedrørende det indiske
marked, der bør fremhæves netop nu?

Mange kalder Indien for det nye Kina. Der kan drages
paralleller, men Indien skriver sin egen væksthistorie. Med
årlige vækstrater på over 7 procent er Indien verdens hurtigst
voksende store økonomi, og danske virksomheder skal
spærre øjnene op, fordi væksten medfører et paradigmeskift
i det indiske konsumentmarked.

Fra den 18. til 20. januar 2019 stod statsminister Lars Løkke
Rasmussen i spidsen for en dansk erhvervsdelegation, der
deltog i Vibrant Gujarat – en af Indiens absolut største
erhvervsmesser. Her aftalte statsministeren og Indiens
premierminister, Modi, at Danmark og Indien skal arbejde på
at etablere et strategisk partnerskab.

Ifølge FN vil Indien om fem år overhale Kina som verdens
mest befolkningsrige land, og urbaniseringen foregår i et
tempo, verden ikke før har set. Middelklassen vokser
eksplosivt, og de købeglade indiske forbrugere kommer til at
drive væksten i de kommende årtier. Indien er allerede
verdens femte største økonomi og vil i år 2050 kun være
overgået af Kina. Det er med andre ord nu, at danske
virksomheder inden for forbrugsvarer skal rette blikket mod
Indien, og på den danske ambassade i New Delhi mærker vi
heldigvis stigende interesse.

Det er ualmindeligt gode nyheder for Danmark og dansk
erhvervsliv, og værdien heraf – også kommercielt – bør ikke
undervurderes. I december 2018 var udenrigsminister
Anders Samuelsen også i Indien, hvor han sammen med sin
indiske kollega relancerede den Dansk-Indiske Fælles
kommission, som danner rammen om al sektorsamarbejde.
Et sektorsamarbejde, der har udviklet sig hastigt de sidste to
til tre år.

Indien har høje toldsatser på importerede
produkter. Udgør dette ikke en stor barriere for
danske eksportører af beklædning?
Danske virksomheder har et godt ry i Indien, og Danmark
anses som et land, hvorfra inderne kan købe produkter af høj
kvalitet og elegant design. På trods af relativt høje
importafgifter og toldsatser oplever vi, at mange danske
virksomheder klarer sig rigtigt godt, også inden for
beklædning, især hvis produkterne er rettet mod den
købedygtige ende af markedet, hvor kvalitet, design og brand
er langt vigtigere parametre end pris.
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Det er også en fordel, at danske virksomheder traditionelt er
gode købmænd, der anerkendes for evnen til at finde
kommercielle løsninger, som reducerer det tryk, der rent
toldmæssigt kan påvirke markedets størrelse. Når det er
sagt, oplever vi også, at mange virksomheder overvejer
lokalproduktion i Indien. Fordelen ved dette er, at
virksomheden undgår de høje toldsatser, kan tilbyde lavere
salgspriser og på den måde ramme en større del af markedet.

Ud over de politiske relationer er der en række fordelagtige
forhold, som danske virksomheder bør være opmærksomme
på. Først og fremmest er sproget i modsætning til mange
andre lande ingen udfordring i Indien, hvor engelsk er det

primære sprog i forretningsøjemed. De største udfordringer,
danske virksomheder har oplevet på den baggrund i andre
dele af Asien, er stort set ikkeeksisterende i Indien.
Etableringen af en direkte flyrute med fire ugentlige afgange
mellem København og New Delhi gør også livet lettere for
danske virksomheder. Det tager kun 6,5 timer at flyve
mellem de to hovedstæder, og der arbejdes i øjeblikket hårdt
på at udvide antallet af direkte flyforbindelser mellem
København og Indien. Eksempelvis er der blandt forretnings
folk i begge lande stor efterspørgsel efter en direkte rute
mellem København og millionbyen Mumbai, der er Indiens
finansielle centrum.

Udfordringer og barrierer må der også være.
Hvad er de væsentligste?
De varierer fra stat til stat og fra sektor til sektor. Danske
virksomheder skal tage højde for diversiteten blandt Indiens
29 delstater og 7 unionsterritorier, der er på vidt forskellige
stadier i deres demografiske og økonomiske udvikling.
Generelt oplever vi, at bureaukrati og langsommelige
godkendelses- og beslutningsprocesser udgør de væsent
ligste udfordringer og barrierer. Men den indiske regering
arbejder ihærdigt på at integrere Indien i de globale
værdikæder og tiltrække udenlandske investorer og virk
somheder, så forretningsklimaet forbedres hvert år. Derfor
er Indien sprunget fra en placering som nummer 142 i 2015 på
Verdensbankens Ease of doing business index til en 77. plads
i dag, hvilket blandt andet kan tilskrives smidigere
toldbehandling ved både import og eksport.

kan hjælpe med at navigere rundt i fremmed farvand, vil være
altafgørende for danske virksomheders afsæt og succes.
Jeg kan i den sammenhæng nævne, at mange danske modeog tekstilbrands har opnået succes i Indien, hvor Bestseller
og deres brands ses overalt i de enorme stormagasiner, der i
øjeblikket popper op i alle større indiske byer. Bruun &
Steengade er også et godt eksempel på en virksomhed, der er
slået igennem. Men der er plads til mange, mange flere
danske spillere, og det er altså nu, hvis de skal med på vognen.
Derfor vil jeg opfordre danske virksomheder til at kontakte
ambassaden i New Delhi, hvis de har interesse i at ekspandere
til Indien. En af vores helt centrale opgaver er at bistå danske
virksomheder, uanset om det måtte være i det markeds
forberedende arbejde, identifikation af og kontakt til
samarbejdspartnere, eller hvis virksomhederne løber ind i
udfordringer.

Hvad er dit vigtigste råd til danske eksportører,
der ønsker at opnå succes på det indiske marked?
Det kan lyde lidt som en kliché, men det er altafgørende, at
man gør sit hjemmearbejde grundigt, fokuserer indsatsen og
identificerer den eller de rette samarbejdspartnere. Indien er
så stort og kompleks et marked, at man hurtigt kan fristes til
at sprede sig for vidt og løbe efter for mange af de muligheder,
der byder sig. At finde den helt rigtige samarbejdspartner, der
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INDIEN ER
DET NYE KINA
Bruun & Stengade er en af de få danske modevirksomheder, der med succes har etableret sig på det indiske
marked. I den forbindelse har Wear talt med direktør Niels Bruun om de oplevelser, de har haft med eksport
til Indien, og den erfaring, de har oparbejdet i den forbindelse.
Havde I ingen fordomme og forbehold?
Jo, det havde vi – i stor stil. Men efter vores møde i København
besluttede vi os for at gå ind i dialogen uden fordomme og
forbehold. Da vi tog til Indien var det med et åbent sind, uden
at være naive, med henblik på at udfordre os selv og samtidig
få et indblik i et meget stort marked. Det viste sig også,
at vores kontakt var yderst professionel, havde gode
forbindelser og var veletableret i den indiske detailhandel. Så
vores kontakt fra Tyskland er nu vores partner i Indien.

Hvad med kontrakt og likviditet?
Vi har lavet en kontrakt, som nok mest minder om en blanding
mellem en klassisk distributørkontrakt og en licensaftale.
Vores partner betaler varerne direkte hos vores producent og
betaler kun kostprisen. Det skyldes, at Indien har en
importtold på 42 procent på varer, der er produceret i Kina. På
den måde minimerer vi toldudgifterne og undgår, at vores
retailpriser bliver for høje på det indiske marked.

Hvorfor Indien?
Det var også lidt af en tilfældighed. Vi var på messe i Tyskland,
og i den forbindelse kom der en mand på vores stand og
præsenterede sig og sagde, at han kunne se et stort potentiale
for Bruun & Stengade i Indien. Da vi ikke havde gjort os
tanker om eksport til Indien, var vi lidt forbeholdne over for
hans henvendelse. Men vi gav os tid til at tage snakken, og
hurtigt blev vi enige om at tage en tættere dialog med henblik
på en samhandel.

Hvordan kom I så i gang?
Vores indiske kontakt kom på besøg i København for at se
vores virksomhed og ligeledes præsentere os for en
samarbejdsaftale. Allerede ved dette første møde var han
klar til at placere en ordre, men vi var fortsat ikke helt klar og
var nok heller ikke helt overbeviste, så vi aftalte et møde i
Indien, hvor vi kunne se hans forretninger og samtidig danne
os et billede af potentialet. Det har efterfølgende vist sig at
være en god investering at tage til Indien, selvom vores tid,
flybilletter, hotel osv. er en betydelig udgift.
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Vores partner står også selv for importen fra Kina, da
papirarbejdet ikke er helt ubesværet. Vi sender efterfølgende
en faktura på et royalty-fee til vores indiske partner. Med
denne løsning har vi ikke behov for likviditet til produktionen,
og samtidig belaster vi ikke vores organisation med
eventuelle toldproblemer.

Løber I så ingen risiko?
Der er altid en risiko ved eksport, men vi anser den for
minimal på nuværende tidspunkt. Vi kan i værste tilfælde
komme i den situation, at vores partner ikke kan eller vil leve
op til sine forpligtigelser over for vores producent. Her vil vi
nok se os nødsaget til at dække noget af produktions
omkostningerne for at bibeholde det tætte samarbejde med
vores producent. På længere sigt, når vi bliver større i Indien,
bør vi overveje en form for depositum ved ordreaflægges.

Kan I benytte jeres markedsføringsmateriale?
Vores partner har adgang til alt vores PR-materiale, og det
kan i det store hele bruges uden at ændre noget. De supplerer
selv med lokale kendisser som cricketspillere, skuespiller,
nyhedsværter osv. på SoMe. På bill boards uden for for de
malls, hvor vi er placeret, benytter de vores image- og
kampagnebilleder i stor stil, hvilket giver os stor synlighed
og tilstedeværelse.

Vil du anbefale andre at eksportere til Indien?
Helt klart, men jeg vil kraftigt anbefale, at man har en lokal
partner, der kender markedet. Samtidig skal du være klar til
at ændre din måde at tænke forretning og samhandel på. Da
Indien ikke har traditionelle multibrandforretninger, er det
vigtigt, man har en klar profil samt et færdigudviklet
shopkoncept.
Indien er det nye Kina, så hvis du venter for længe, er det
måske for sent.

Har I måtte tilpasse kollektionerne?
Vi har overordnet ikke tilpasset vores kollektioner til Indien,
da indere i stor grad har samme højde og drøjde som den
generelle danske mand og har samme smag i pasformer og
farvevalg. Vi har dog erfaret, at vi fungerer klart bedst på
vores Fall-/Winter-kollektionerne. Vi har i mindre omgang
måtte tilpasse os det indiske varme- og luftfugtighedsniveau
på vores Spring-/Summer-kollektioner. Disse mindre
tilpasninger bliver klaret ved produktion i Indien.

Hvor sælges jeres varer i Indien?
Vi ligger i en kæde, der hedder Iconic, som har etablerede
forretninger i hele Indien. De har et meget højt niveau af
brands og har et superflot look, der understøtter et premium
feel. Vi har i dag en concept store i Ambience Mall, New Dehli,
på ca. 100 kvadratmeter og 14 shop in shop på hver ca.
50 kvadratmeter fordelt ud over hele landet. Indien har ikke
traditionelle multibrandforretninger, som vi kender det
fra Europa.
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HVAD MED
FINANSIERING & RISIKO?
Eksportsucces er ikke kun et spørgsmål om den rigtige kollektion. Det kræver i den grad, at man har sin
finansiering på plads og har afdækket sin risiko. Men hvilke muligheder er der, hvis banken ikke vil hjælpe,
når man vækster, og hvis man gerne vil dække sig ind mod tab på internationale kunder.

Af Lars Lyskjær, finansieringskonsulent, Leasing Fyn

Salg på kredit, specielt til
udenlandske kunder, stiller store
krav til likviditetsberedskabet
Salg på kredit stiller altid krav til kreditvurdering af køberen.
I Danmark har du forskellige muligheder for – som lægmand
– at udføre en mere eller mindre detaljeret kreditvurdering.
Ved eksport besværliggøres denne kreditvurdering, idet du
ikke umiddelbart har samme adgang til almindelige
kreditvurderingsmuligheder i udlandet.
Salg på kredit, specielt til udenlandske kunder, stiller store
krav til likviditetsberedskabet. Salgskanaler som for
eksempel Zalando eller andre internationale salgsplatforme
kræver ofte lang kredittid, hvilket belaster din likviditet
ekstrameget. En forbedring af likviditeten kan ske ved
belåning af din salgsfaktura. Herved får du også foretaget en
kreditvurdering af din køber, og du får typisk 80 procent af
dit fakturabeløb, når du sender varen til kunden – så har du
ikke den lange pengebinding, selvom du sælger på kredit. I
øvrigt får du de sidste 20 procent, når køberen har betalt.
Risiko for at køberen ikke kan betale, går konkurs eller
lignende kan du med fordel forsikre dig imod ved at tegne en
kreditforsikring hos et anerkendt kreditforsikringsselskab.
Her får du vurderet din køber, inden du sælger og leverer
varer. Denne forsikring dækker også udenlandske kunder.
Salg til udlandet på kredit bør derfor ikke være en stopklods
for vækst af din virksomhed.
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Af Michael Lercke Pedersen, CEO, Euler Hermes Danmark

Det kan være risikabelt at sælge på kredit, men giver man
ikke kredit, risikerer man at miste værdifuld omsætning og
dermed indtjening. Kreditgivning er i de fleste tilfælde
nødvendigt i bestræbelserne på at være konkurrencedygtig.
Den risiko, der følger med at yde kredit, kan afhjælpes med
en kreditforsikring. Hvis en kunde går konkurs, og man
derfor ikke får betaling for sine varer, dækker en
kreditforsikring tabet. Den tryghed gør, at man kan være
mere offensiv og erobre nye markeder og markedsandele.

Den risiko, der følger med at yde
kredit, kan afhjælpes med en
kreditforsikring
Kreditforsikring lyder måske ikke særlig sjovt, men aldrig
har det været vigtigere for virksomheder i en omverden
præget af hastige forandringer at sikre sig betaling for sine
ydelser. En anden fordel er den opdaterede information om
sine kunder verden over, man får med en kreditforsikring.
Euler Hermes har via sin globale tilstedeværelse
kreditoplysninger på millioner af virksomheder verden over.
Disse informationer kan man få adgang til via et
onlinesystem.
Teknologien gør, at man hurtigt får besked, hvis der opstår
problemer. Det bliver således meget tydeligt for dem, der
anvender kreditforsikring aktivt, hvem der er dårlige
betalere. Herved kan virksomheder målrette og koncentrere
deres indsatser på kunder, der kan forventes at betale.
Gennem en aktiv debitorstyring og risikohåndtering opnår
man således en rentabel vækst.

FOKUS: SVERIGE,
NORGE & FINLAND
Vores skandinaviske nabolande Sverige, Norge og Finland står samlet for knap 23 procent af modeeksport
i 2018. De har i mange år været betragtet som sikre eksportmarkeder, men i forhold til 2017 har der ikke
været en samlet vækst. Eksporten til Sverige og Norge har været præget af udsving i valutakursen. Men
det er vigtigt at fastholde og øge eksporten til Skandinavien, samtidig med man udvider med nye markeder.
Eksporten til de skandinaviske markeder var i 2018 på
7,1 milliarder kroner, hvilket er et mindre fald i forhold til
2014, hvor eksporten løb op i 7,2 milliarder kroner. Sverige
indtager andenpladsen over eksportmarkeder i forhold til
resten af verden efterfulgt af Norge på fjerdepladsen og
Finland på niendepladsen.

Selvom vi ligner vores nabolande meget, er der stor forskel på
forretningskulturen. Det skal man være opmærksom på,
således der ikke opstår uventede udfordringer i forhold til
indgået aftaler og forventning. Man skal give sig tid til at tale
med kommende agenter, sælgere eller distributører, inden
der indgås en kontrakt.

Trods en flad udvikling i Skandinavien siden 2014 er
markederne fortsat en vigtig platform for modeeksporten.
Vores skandinaviske naboer er de markeder, vi bedst kan
sammenligne os med i forhold kultur, sprog og livsstil, hvilket
gør det til et mere overskueligt eksportmarked.

NORGE

SVERIGE

FINLAND

Norge er gået fra tredjepladsen
til fjerdepladsen med 2,5 milliarder
kroner.

Sverige er fortsat det andet største
eksportmarked med 3,5 milliarder
kroner.

Finland er faldet fra 1,4 milliarder
kroner i 2014 til 1,1 milliarder kroner
i 2018.

Dansk modeeksport til Norge

Dansk modeeksport til Sverige

Dansk modeeksport til Finland
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FRANKRIG HAR
STORT POTENTIALE
Med Paris som modens centrum og en befolkning på 67 millioner er Frankrig et oplagt eksportmarked for
dansk mode, men desværre bliver potentialet ikke udnyttet, selvom der er gjort mange forsøg gennem
tiden. Med en dansk modeeksport på 1,4 milliarder til Frankrig må det siges at der er et stort uudnyttet
potentiale. Wear har talt med Christian Heisterberg, direktør, CH Consulting, som har stor erfaring og
viden om etablering på det franske marked.
Hvilken retning går det politisk?
Præsident Macron har sat fart på udviklingen i Frankrig, og
han er blot lige begyndt. Med en række tiltag, herunder
lettere adgang til etablering af virksomhed i Frankrig, er der
åbnet op for muligheden for, at danske virksomheder lettere
kan få adgang til det lukrative franske marked. En øget
international investeringslyst har givet fornyet optimisme
og dermed gode muligheder for vækst – også for den danske
beklædningsindustri.
Rigtig mange danske virksomheder inden for beklædnings
industrien er på forkant med den produktteknologi,
digitalisering og design, der efterspørges i Frankrig. Netop
derfor er det vigtigt, at danske virksomheder, som ønsker at
drive forretning i Frankrig, har det rigtige setup.

Frankrig er et primært marked,
hvorfor et professionelt setup er
afgørende for succes
Hvordan er arbejdsmarkedsforholdene?
Ændringer i arbejdsmarkedslovgivningen har blandt andet
medført, at det nu er væsentlig nemmere at afskedige ansatte
end tidligere. Der er ydermere sat loft over de
fratrædelsesomkostninger, virksomheden har i forbindelse
med afskedigelser. Macron har et ønske om, at Frankrig
nærmer sig den danske flexicurity-model – de første spæde
skridt er taget.

Logistik, penge, kredit og betalinger?
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Frankrig er et papirtungt land, og den digitale teknologi er
langsomt ved at komme i gang. Derfor er et ordentligt
logistiksetup en god idé. Det samme gælder
valutatransaktioner og betalinger, men her har danske

banker ofte en fransk korresponderende bank, de
samarbejder med, og det skal man benytte sig af.
Kreditydelser til franske kunder er ikke væsentlig forskellig
fra det, vi bruger mod danske kunder, men man benytter sig i
stigende grad af LC, bankgaranti med mere. Under alle
omstændigheder er det vigtigt, at man holder en stram
kreditstyring.

Dansk modeeksport til Frankrig
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Kunne man tænke nyt om et kollektivt setup?
En god idé er at tænke kollektivt i forbindelse med at etablere
sig i Frankrig: Ét fælles kontor med én fælles administration,
som kan styre logistik, kunde- og ordrehåndtering, fragt
med mere, men også betalinger, eventuelt inddrivelse af
udestående, pengeoverførelser, kontakt til franske banker,
advokatbistand med mere samt ikke mindst et fælles
showroom og eventuelt fælles lagerfacilitet.
Frankrig er et primært marked, hvorfor et professionelt
setup er afgørende for succes. Et fælles setup vil samtidig
holde omkostningerne nede og sikre en forankring på det
franske marked, hvor en forståelse for sociale og kulturelle
forskelle kan være afgørende for succes.

BREXIT &
MODEBRANCHEN
Med risiko for en såkaldt no deal-aftale kan modebranchen i Danmark blive hårdt ramt på eksporten, fordi
tekstiler ofte pålægges told, og fordi Danmark har en årlig modeeksport til Storbritannien på 1,7 milliarder
kroner i 2018. Wear har bedt Lasse Hamilton Heidemann, EU-chef, Dansk Erhverv, om hans vurdering af et
hårdt Brexit.

Af Lasse Hammilton EU-chef, Dansk Erhverv

Forhandlingerne internt i Storbritannien og med EU pågår
uden udsigt til en egentlig afklaring. Briterne har ikke kunnet
beslutte, hvilken aftale de egentlig ønsker i forhold til EU. Det
har i sagens natur besværliggjort forhandlingerne, og indtil
der kommer en egentlig afklaring på ønskerne fra britisk
side, er det svært at se en aftale for sig, hvilket forøger
risikoen for et såkaldt no deal-Brexit, hvor der ikke er aftaler
på plads, og briterne derfor må falde tilbage på WTO eller
andre internationale regelsæt.

Samlet set opfordrer vi vores
medlemmer til at forberede sig
på et hårdt Brexit
Det er i skrivende stund uklart, hvad der kommer ud af
forhandlingsprocessen – så det eneste, man kan gøre, er at
udvise rettidig omhu. Dansk Erhverv håber og tror fortsat, at
en aftale er mulig, men der er en reel risiko for, at
Storbritannien allerede den 30. marts 2019 kan falde helt ud
af EU og blive et såkaldt tredjeland med de forstyrrelser og
problemer, det kan give i forhold til toldregler, forsynings
kæder, kontrakter med mere. Samlet set opfordrer vi vores
medlemmer til at forberede sig på et hårdt Brexit. Det er ikke
sikkert, det ender sådan, men det er bedst at være forberedt.

Hvordan kan man så bedst forberede sig?
For modebranchen vil der nok være nogle særlige forhold,
som det vil være værd at være ekstra opmærksomme på:

• Toldsatser og toldprocedurer. Er de produkter, som din
virksomhed sælger til Storbritannien, pålagt told efter
WTO-reglerne? Har din virksomhed toldprocedurer klar,
hvis Storbritannien bliver et tredjeland?

• Oprindelseslandsregler. På grund at de mulige toldsatser
kan det blive afgørende at kunne bevise, at
oprindelseslandet er inden for EU – og det inkluderer
efter Brexit ikke Storbritannien. Råmaterialer fra
Storbritannien vil ikke kunne tælle med i forhold til at
etablere oprindelse inden for EU.

• Licenser og certificeringer. Er der licenser, tilladelser,
egen-erklæringer, certificeringer eller andre former for
godkendelser, som er påkrævede for at sælge ind eller ud
af Storbritannien, og som måske ikke vil være gældende
efter Brexit?

• Produktstandarder. Afklar, hvem der bærer ansvaret for
og omkostningerne ved testning og certificering efter
Brexit.

• Øgede administrative byrder ved transport. Særligt på
grund af toldprocedurer og udvidet grænsekontrol vil
man skulle forvente forstyrrelser af forsyningskæderne.

• Tjek kontrakter. Vurder, om eksisterende kontrakter
indebærer en særlig risiko i forhold til Brexit.

• Immaterielle rettigheder. IPR-beskyttelse vil skulle
indhentes separat for Storbritannien efter Brexit.

Dansk Erhverv har allerede udarbejdet en Brexit-tjekliste
med 18 punkter, som kan bruges til inspiration for at få
afdækket, hvordan et hårdt Brexit/no-deal kan komme til at
påvirke din virksomhed. Desuden samarbejder vi med
Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet om at skabe en
mere omfattende og detaljeret Brexit-rådgivning for danske
virksomheder.

19

DANSK DESIGN
I HOLLAND
I 2018 forventes eksporten af beklædning og sko til Holland at nå 3,1 milliarder kroner. Derved træder
Holland op på tredjepladsen over modeeksporten kun overgået af Tyskland og Sverige. Med en befolkning
på 17 millioner og en årlig økonomisk vækst på knap 3 procent er og bliver Holland fortsat et meget
attraktivt eksportmarked for dansk mode, design og livsstilprodukter. Danmarks ambassadør i Holland,
Jens-Otto Horslund, har i dette interview givet sit syn på Holland som eksportmarked.
Hvor ser du den største forskel?
Hollændere har et helt andet forhold til deres bolig, end vi
danskere har. Hvor vi ofte bor det samme sted i længere tid
og bruger en stor del af vores indkomst på boligen og hertil
indretning, bruger hollændere ikke nær så meget på boligen.
Det hænger sammen med, at de i større grad er villige til at
flytte og stifte ny bolig i forbindelse med fx familieforøgelse
eller nyt job. Samtidig går de mere ud i sociale sammenhænge,
end vi gør, og derved har boligindretningen mindre
betydning.

Hvordan er markedet for mode og
livsstilsprodukter?
Hollænderne kan godt lide godt design og funktionalitet,
men de er samtidig meget prisbevidste, og når man går rundt
i byerne, er der hele året rundt mange gule skilte med diverse
tilbud. Det betyder dog ikke, at de ikke er villige til at købe
dyrere varer, men at man skal sikre sig, at ens priser matcher
kvaliteten og de brands, man konkurrerer med i Holland.

Er dansk design en succes?
Dansk design og livsstil har en helt særlig status her i Holland
og har stor succes. Det gælder ikke kun vores modebrands og
boliginteriør, men i høj grad også danske film og tv-serier.
Faktisk er hele den danske way-of-living meget populær, det
gælder funktionalitet, liberale værdier, frihed og ikke mindst
bæredygtighed, som de seneste år er kommet til at fylde
meget mere i bevidstheden hos den hollandske forbruger.
Dansk design bliver indirekte forbundet med disse værdier,
hvilket man ikke må undervurdere, når man eksporterer til
Holland.

Hvordan er detailhandlen?
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Købekraften er stigende, men detailhandlen er anderledes
end i Danmark. Man har i større grad end i Danmark bevaret
de mindre bycentre i byerne, hvor man fortsat har den lokale
slagter, bager, boghandler, hattemager og mindre
specialforretninger inden for mode og sko. Sammen med
gågaden giver det liv og trafik, som gør de mindre byer til et

attraktivt alternativ til de større byer som Amsterdam,
Rotterdam og Den Haag. Men der er ligesom i Danmark et
stigende salg online, hvilket selvfølgelig også er med til at
sætte sit præg på udviklingen i detailhandlen.

Hvordan er familiestrukturen?
Selvom Holland er et moderne samfund, er der en stor debat
om den traditionelle familiestruktur, der fortsat er her i
Holland. Ofte arbejder kun den ene forældre på fuldtid,
hvilket typisk betyder, at kvinderne arbejder på nedsat tid og
står for størstedelen af indkøb af dagligvarer, henter børn,
klarer rengøring og laver maden. Så familiestrukturen er
udfordret, og mon ikke der kommer ændringer, som derved
også påvirker måden, hollænderne bruger deres penge.

Er arbejdsmarkedet anderledes?
Det er svært at afskedige fastansatte medarbejdere her i
Holland, og mange af de ydelser, som vi danskere selv betaler
i form af skatter og andre ydelser, betales hernede af
virksomheden. Det betyder, at der er et meget udbredt brug
af freelanceansatte i tidsbegrænsede perioder, også selvom
der er regler for, hvor meget en virksomhed kan benytte sig
af dette. Så hvis man skal ud i ansættelser i Holland, kan man
med fordel hente hjælp på den danske ambassade, eller vi
kan henvise til specialister på området alt efter størrelse og
omfang af opgaven.

Har du et godt råd til at komme godt i gang?
Hvis man skal etablere sig som et forholdsvis ukendt brand,
bør man lave en god undersøgelse af prisniveau inden for ens
segment og være opmærksom på lokale populære brands,
som man skal konkurrere med. Kom eventuelt selv her ned et
par dage, så man kommer rundt i forskellige byer og får en
fornemmelse af kulturen og måden at drive detailhandel på.

ER USA
MULIGHEDERNES LAND?
Allsize Company har siden 2012 satset målrettet på USA og har brugt mange ressourcer både tidsmæssigt
og økonomisk i forhold til at lære og forstå den amerikanske kultur og deres måde at drive forretning på.
Da vi de seneste 10 år har haft en position som en af markedslederne på Big & Tall i Europa, var det naturligt
for os at kigge på USA for at fortsætte vores vækstrejse, siger direktør Ole Dam i dette interview med Wear.
Er USA ikke en stor mundfuld?
Jo, USA er en stor mundfuld, og der er meget at lære i forhold
til kultur, toldregler, størrelser, transport, logistik, og ikke
mindst er landets størrelse en udfordring. Det er jo ikke bare
et land, men faktisk 50 forskellige lande/stater med hver
deres kendetegn og ofte forskellige regler. Alt er større i USA,
og man skal være indstillet på, at det tager tid, og at det
kræver meget af vores organisation lige fra salg, indkøb,
logistik, back-office til lagerfunktionerne.

Hvad er jeres strategi?
Det er vigtigt, at du fra starten har en strategi for, hvad du vil
med dette kæmpe land, og hvordan du vil angribe det. Vi
føler, at vi nu har fået de nødvendige erfaringer og det
nødvendige kundefundament, således at vi er klar til at tage
næste skridt i vores USA-strategi, som vi dertil har udarbejdet
er baseret på tre hovedpunkter:

• Vi vil primært handle med større key-accounts.
• Vi vil ikke arbejde med agenter eller distributører, men
håndtere vores amerikanske setup med egne ansatte.

• Vi vil investere i deltagelse på de største modemesser i
New York, Las Vegas, Chicago, Florida med flere.
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Hvad med logistikken?
Vi har i samarbejde med Prime Cargo etableret egne
lagerfaciliteter i Chicago for at få elimineret nogle af de
tidligere udfordringer i forhold til logistik, tidsforskel, told,
leveringshastighed, NOOS-lager osv. Sammen med kontoret
og de amerikanske ansatte i New York kommer vi endnu
tættere på vores amerikanske kunder.

Det har kostet rigtig meget såvel tidsmæssigt som økonomisk
at etablere sig i USA, men vi har specielt i 2018 kunnet se, at
vores investering og sats på USA er ved at lykkedes, og hvis vi
kan fortsætte væksten fra 2018, vil USA allerede i 2019 eller
senest i 2020 være vores største marked.
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Så I er klar til udfordringen?
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Vi har i 2018 etableret et amerikansk datterselskab med
navnet Allsize Company Group Americas INC. I den
forbindelse har vi etableret og indrettet eget showroom samt
kontor på Manhatten i New York, og vi har ansat vores første
amerikanske medarbejdere.

Er det ikke en større investering?

Dansk modeeksport til USA
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Hvordan er jeres setup?
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Vi ved godt, at vi fortsat vil møde udfordringer i USA, men
med vores erfaringer bliver vi bedre og bedre klædt på til at
tackle dem, og nogle gange er den eneste mulighed at kaste
sig ud i det, hele tiden sørge for at lytte og lære samt løbende
optimere processerne og altid gøre sit bedste for kunderne.
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SKOENE KAN
IKKE FØLGE MED
Eksporten af fodtøj har de sidste fem år ligget stabilt på knap 3,8 milliarder kr. og har derfor ikke haft
samme positive udvikling som beklædning. Tyskland ligger i top med 1 millidard kr. med en vækst på 8
procent i forhold til 2014. Holland ligger på fjerdepladsen med 490 millioner kr. og en vækst på 19 procent
i forhold til 2014. Både Sverige og Norge har tilbagegang i forhold til 2014. Wear har fået Zakkerey A. Larsen,
The Last Conspiracy, til at skrive en kort beskrivelse af deres eksporterfaring.
Af Zakkerey A. Larsen, Sales Director, The Last Conspiracy

Hos The Last Conspiracy har vi valgt at satse kraftigt på
eksport og har i de seneste år valgt at sætte ind med
yderligere nye tiltag. Vi har blandt andet etableret et
permanent showroom i Milano, da vi erfarede, at eksempelvis
mange af de asiatiske forretninger primært kommer til
Milano eller har indkøbskontor her.
På et tidspunkt vurderede vi, at det ikke var nok at udstille på
messe i Milano, men at det var nødvendigt at skabe vores
DNA i et showroom. Allerede nu kan vi se, at markeder som
Japan og Korea begynder at tage fart, og det skyldes i stor
grad mere fokus på enkelte markeder kombineret med vores
showroom i Milano.

Der kræves også ofte nogle betalingsbetingelser helt op til
150 dage, hvilket ikke er unormalt på de kanter, men som ret
sjældent kan imødekommes. Italien er et godt marked, så
længe man tager sine forbehold – specielt på økonomidelen.

Dansk eksport af fodtøj
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Italien er et godt marked, så længe
man tager sine forbehold – specielt
på økonomidelen
Et andet marked, som vi har fokuseret på, og som var oplagt,
i og med vi etablerede showroom her, er Italien, hvor vi på et
år har femdoblet vores kundeantal. Dette skyldtes i stor
grad, at vi indgik i samarbejde med en italiensk agent, og
kunderne følte sig mere fortrolige, da de nu kunne
kommunikere på italiensk.
Italien er uden tvivl vores bedst profilerede marked, men
man skal være meget opmærksom, inden man går ind her. Én
ting er at få ordren i hus, men en anden ting er at få betaling
for den. Vi har nu valgt kun at arbejde med forudbetaling,
med mindre kunderne kan kreditforsikres.

22

Ofte har der været kunder, som gerne vil betale med check,
og nogle gange endda dele betalingen op i fire til fem rater.
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Generelt er eksport jo interessant, da man henvender sig
til et enormt marked, men jeg tror også, det er vigtigt, at
man laver sit forarbejde og finder ud af, hvilke markeder der
skal fokuseres på, så man ikke favner for bredt. Yderligere er
der nogle kulturelle forskelle på nogle markeder, som man
også skal kigge på, da det kan have stor betydning for, om
man slår igennem.

Hjælp til eksport?
Der er hjælp at hente flere steder, hvis din virksomhed ønsker hjælp til internationalisering. Ud over hjælp
til eksport kan man også benytte mulighederne, hvis man støder på unfair vilkår eller handelshindringer
rundt om i verden.
Dansk Erhverv
I Dansk Erhvervs politiske og økonomiske afdeling kan du
som medlem af Dansk Erhverv få hjælp og rådgivning om
blandt andet eksport- og importprocedurer i hele verden,
toldregler, EU’s frihandelsaftaler, oprindelsesregler og
international servicehandel. Afdelingen er repræsenteret i
både København og Bruxelles.
Se mere på danskerhverv.dk

Det tyske Auslandshandelskammer
Dansk Erhverv har indgået en samarbejdsaftale med det
store tyske Auslandshandelskammer (AHK), som råder over
140 kontorer i 90 lande. Dermed kan medlemsvirksomheder
i Dansk Erhverv få hjælp fra AHK stort set overalt på kloden
på nøjagtig samme vilkår som tyske virksomheder. Dansk
Erhvervs politiske og økonomiske afdeling kan hjælpe med at
skabe kontakt til det rette AHK-kontor ude i verden.
Se mere på ahk.de

Udenrigsministeriets Trade Council
Gennem de ca. 100 danske repræsentationer rundt om i
verden hjælper Trade Council danske virksomheder med
eksportrelaterede spørgsmål herunder markedsanalyser,
opstartsudfordringer, ekspansion på eksportmarkeder samt
erhvervsfremstød til udenlandske markeder. Virksomheds
specifikke opgaver er betalingsbelagte (knap 1.000 kroner i
timetakst), mens brancherelaterede opgaver løses gratis. En
lang række danske sektoreksperter er placeret ude på alle
væsentlige eksportmarkeder blandt andet i fødevarer, vand,
miljø, energi, design og mode samt it.
Se mere på um.dk/eksportraadet

Regionale væksthuse
Hos væksthusene kan danske virksomheder få gratis, uvildig
og professionel problemafklaring. De fem væksthuse blev
etableret i 2007 for at skabe et stærkt tilbud om sparring
til iværksættere og virksomheder med internationale

vækstambitioner og vækstpotentiale. De fem væksthuse
dækker Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark, Sjælland og
Hovedstadsregionen.
Se mere på erhvervsstyrelsen.dk/vaeksthusene

EU-Kommissionen
Med 28 medlemslande i ryggen kan EU-Kommissionen
optræde med politiske og økonomiske muskler over for
lokale myndigheder i tredjelande på en måde, som danske
ambassader eller erhvervsorganisationer ikke kan. Hvis man
som virksomhed støder på urimelige markedsbarrierer i
udlandet eller bliver udsat for diskriminerende behandling
sammenlignet med lokale konkurrenter på udenlandske
markeder, kan man kontakte en EU-delegation direkte på de
pågældende markeder eller kontakte Dansk Erhverv eller
Udenrigsministeriet, som så videreformidler henvendelsen
til EU-Kommissionen.
EU-Kommissionen råder over 139 repræsentationer rundt
om i verden, og på mange af dem er der udsendte
medarbejdere, som specifikt har til opgave at minimere
markedsbarrierer for europæiske virksomheder i de
pågældende lande.
Endelig kan man som virksomhed også via Udenrigs
ministeriets handelskontor (HPA) sende sin klagesag til EU’s
Market Access Advisory Committee i Bruxelles, der vil
drøfte den og i givet fald bede EU-delegationen i det
pågældende land om at rejse sagen med de lokale myndigheder.
For mere information om Market Access Advisory Committee
se ec.europa.eu/trade eller kontakt chefkonsulent Michael
Bremerskov Jensen fra Dansk Erhvervs politiske og økonomiske
afdeling på mje@danskerhverv.dk
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Vil du vide mere om
Wear kontakt
Sekretariatet
på Tlf. 3374 6000

Børsen, 1217 København K • Tlf: 3374 6000 • info@weardenmark.com

