Jeres bindeled til
det tyske
marked
Vi rådgiver danske
firmaer til
markedsopstart i
Tyskland

V i rå d g i v e r d a n s ke f i r m a e r t i l m a r ke d s o p s t a r t i Tys k l a n d
TyskPilot sikrer dig en succesrig opstart i Tyskland med et partnerskabslignende samarbejde,
hvor nøgleordene er

• fleksibilitet •

transparens • fair honorar • personlig kontakt

Hvad er vigtigt for dig
Tyske kunder forventer ofte tingene på den måde, de er vant til – og derfor kan danske virksomheder med stor fordel lade sig råde
i starten, så de undgår de værste hurdler.
TyskPilot rådgiver og understøtter Jer i realiseringen af de definerede aktiviteter; vi søger konstruktive løsninger og hjælper Jer forbi
hurdlerne.

Vor hjælp kan begrænses til en ren starthjælp, eller vi kan bistå Jer med opfølgning indtil de første milepæle er opnået, og I har en
velforankret forretning.
Stabilitet og vedholdenhed er nøgleord for at trænge igennem på det tyske marked.


TysKPilot- Jeres bindeled til det tyske marked

V i rå d g i v e r d a n s ke f i r m a e r t i l m a r ke d s o p s t a r t i Tys k l a n d
Hvem er du

Hvem er vi

Jeres nytte af et samarbejde

Hvad koster hjælpen ?

I har sikkert allerede succes med Jeres
produkt og/eller ydelse i Danmark og
kunne godt tænke Jer adgang til det
store, købestærke tyske marked lige
syd for grænsen.

TyskPilot består af Birgit Henrichsen og
hendes netværk af folk med alle de
forskellige færdigheder, som et firma,
der vil starte i Tyskland, kan få brug for.

TyskPilot tilbyder eksportrådgivning,
som bliver Jeres bindeled, der guider
Jer gennem opstarten i Tyskland og
knytter de rigtige kontakter for Jer.
Vi hjælper og støtter Jer, som var vi en
del af Jeres firma.

Vi har gennem 20 år arbejdet med
danske firmaer fra næsten alle brancher, og vi forstår, hvordan I tænker,
og hvad Jeres behov er.

Hos os betaler du ikke for dyr kontoradresse og stor
administration, men får fuld
ydelse for hver times forbrug.

For at komme i gang i Tyskland
mangler I dog en hjælpende hånd,
der kan rådgive om alle de spørgmål,
der melder sig i starten – alt lige fra
myndighedskontakt til hvordan man
får præsenteret sin virksomhed overfor
mulige kunder og samarbejdspartnere.
Så er TyskPilot den rigtige partner at få
hjælp fra !
Vi tilbyder jordnær og praktisk hjælp,
uden at det koster en formue.

Skal I bruge juridisk spidskompetance,
eller skal I lave internationale reklamekampagner, så må I nok henvende Jer
til en dyr advokat eller et dyrt reklamebureau – men til alt andet kan I trygt
henvende Jer til os.
Vi har gennem 20 år arbejdet med
danske firmaer fra næsten alle
brancher, og vi forstår hvordan I
tænker, og hvad Jeres behov er.

Den bedste tilgang er ofte relativt
hurtigt at mødes kort – det kan være
i Hamborg, Flensborg, Aarhus eller
Køpenhavn.
Så finder vi sammen ud af, hvad der
helt præcist er Jeres behov, og hvordan I ønsker opgaven løst.

Vor timepris er 750,- kr pr time –
som regel vil vi dog give Jer en fast
pris, inden vi går i gang ud fra et estimat over tidforbrug.
Hvis I ønsker opstart på det tyske
marked, så tøv ikke med at at kontakte
os – vi har stor erfaring med danske
firmaer, forstår en del dansk, men
kommunikerer helst
på engelsk.
TyskPilot- Jeres bindeled til det tyske
marked.

Kommunikations-Strategi for Tyskland
Til hvem

Planlægning og
analyse:

Analyse af det
tyske marked med
udgangspunkt i din
virksomhed
Her ses på: Markedssegmenter,
målgrupper, konkurrenter, potentiale
osv.
Målgruppedefinering
Udarbejdelse af
forretningsplan

Siger vi hvad

Strategi og handlingsplan for markedsopstart:
USP, positionering
og målgruppe definition:

Formulering af tilbud
til kunder og marked;
Fastlæggelse af,
hvad de unikke selling points er; hvordan I ønsker Jeres
virksomhed positioneret, og hvordan
markedstilbuddet
differentierer sig fra
konkurrenternes;


Hvordan siger
vi det

Gennem hvilken kanal

Hvornår

Ifølge den definerede målgruppe skal
tonaliteten bestemmes: klassisk, ungdommelig, seriøs ...

Identifikation af
relevante kommunikationskanaler

Ud fra hvornår du
ønsker opstart i
Tyskland, udarbejder vi i fælleskab en
realistisk tidsplan,
der tager hensyn til
de nødvendige skridt
op til lancering.

Kreativ virkeliggørelse i grafik og tekst
– fx udarbejdelse
af tysk brochure, reklamer, radio spots,
plakater mv.

Udvælge passende
reklamemidler osv.

Styring af Offline-,
Online- und SocialMedia aktiviteter
Udarbejdelse af
mediaplan – alt fra
indhentning af tilbud
til booking osv
PR-Aktiviteter

Organisering af lanceringsevent osv.
Hjælp til at søge
sælger, agenter og
andre partnere;

Der kan fx være
myndighedsgodkendelser eller salgsmateriale, som bør
være på plads først.
Det er vigtigt, at
være sikker på
kunden får en god
førstegangsoplevelse.

Med hvilket
budget
Med udgangspunkt
i dit budget laver vi
i fælleskab en plan
for, hvordan din
investering kan optimeres og give det
bedste resultat.
Samtidig aftales i
hvilket omfang du
ønsker Tyskpilot skal
tage vare på effektuering af mediaplan, udarbejdelse
af salgsmateriale og
kontrol af, at budgettet overholdes.


Gennem samarbejde og gode kontakter til en bred vifte af partner-firmaer kan vi bistå Jer i alle spørgsmål, ligesom vi – hvis nødvendigt - kan knytte kontakt til erfarne
specialister som fx advokater, ejendomsmæglere, reklame- og mediebureauer......

Svend Erik Kristensen, tidl. Adm Direktør Hi-Fi Klubben:
„I midten af 2015 besluttede Hi-Fi Klubben sig til at ville begynde at etablere butikker i Tyskland med start i Hamborg.
Vi startede fra bar bund og havde ingen erfaring selv.
Hurtigt fik vi kontakt med Birgit, der hjalp os med kontakt til relevante erhvervsmæglere og vi fik hurtigt mange lejemål at vælge imellem. Gode råd om kutymer og
faldgruber ( bla i forhold til myndigheder ) på området blev nyttige.
Der skulle rekrutteres personale og igen var gode råd både om søgning og ansættelsesforhold væsentlige.
Under bygningen af første butik opstod naturligvis hyppigt behov for hurtig hjælp fra lokale håndværkere, bortskaffelse af affald og tusind andre ting af stor eller
mindre karakter. Også her var Birgit’s alsidighed og ligefremme tilgang af uvurdelig betydning.
Et halvt år senere åbnede vi en flot butik i Hamborgs bymidte, og nu skulle alle potentielle kunder i Hamborg, hvor der bor 1,8 mio mennesker, hurtigst muligt høre
om Hi-Fi Klubben, trods at vi havde et begrænset markedsføringsbudget.
Her var Birgit omdrejningspunkt i en komplet markedsføringsplan, der sikrede at vi blev synlige både i den lokale presse ( fx stor reportage i Hamburger Abendblatt
), i radio reklamer, på U-Bahn stationer, på busser, i klubber og mange andre steder. Ved åbningen havde vi studenter, der uddelte flyers i hele bymidten og senere
på sommeren holdt vi open-air koncert på torvet lige ved butikken.....
Birgit har et hav af kontakter, og hun har en jordnær og løsningsorienteret tilgang til at opnå det vi ønsker uden at det koster mere end højst nødvendigt.”

TyskPilot og Tyskland ser frem til at se dig!

Birgit Henrichsen
www.tyskpilot.com			
birgit@tyskpilot.com			
Mobil: +49 172 415 2963		

Am Langberg 127a
21033 Hamborg
Tyskland

Birgit Henrichsen
• Født i Hamborg
• Diplomuddannet i økonomi og handel 		
samt uddannelse i grafisk design
• 20 års erfaring indenfor industri og
agentur, herunder 2 ansættelsesforhold
i danske firmaer; talrige skandinaviske 		
kunder
• Har bistået med talrige internationale
lanceringer af produkter og koncepter.

