Interesseret ?

Er du klar til opstart i Tyskland?

Vi rådgiver på dansk!

Vi hjælper dig i gang!

ARBEITGEBERVERBAND
Flensburg · Schleswig · Eckernförde e.V.

CREDITREFORM FLENSBURG – PARTNER DER WIRTSCHAFT

CREDITREFORM
– PARTNER DER WIRTSCHAFT
KreditoplysningerFLENSBURG
& inkassoservice

SØRENSEN
CONNECTING MARKETS

Büro für visuelle Kommunikation
GmbH & Co. KG

tyskrevision

R

Kontakt: Business Tyskland e.V. WiREG mbH Erhvervsudvikling Flensborg / Slesvig - i Teknologicentrum Flensborg
Lise-Meitner-Straße 2 · D-24941 Flensburg
Tel. +49-461-9992-200 · kontakt@business-tyskland.dk

www.business-tyskland.dk

www.business-tyskland.dk
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BUSINESS TYSKLAND

Hvorfor skal du vælge os?

– et stærkt netværk

Det er der mange gode grunde til!
VI FINDER DEN HELT RIGTIGE LØSNING TIL DIG
MED UDGANGSPUNKT I DIN VIRKSOMHEDS
BEHOV, KRAV, ØNSKER OG MÅL.
Vores tosprogede eksperter, der både har kunder nord og syd
for grænsen, har stort kendskab til de juridiske, forretningsmæssige og kulturelle forskelle mellem de to nabolande.
Få gavn af vores store netværk, der står klar til at rådgive
dig om de udfordringer og muligheder, du vil møde på
det tyske marked.

OVERVEJER DU AT UDVIDE DINE SALGSAKTIVITETER, FLYTTE EN DEL AF DIN VIRKSOMHED TIL
TYSKLAND ELLER VIL DU STARTE ET NYT FIRMA
SYD FOR GRÆNSEN? SÅ ER DER MANGE TING,
DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ.
Men du behøver ikke at være ekspert for at få succes i
Tyskland: Vores dansktalende specialister i f.eks. lovgivning,
markedsføring, skat, salg og arbejdskraft hjælper dig med
planlægningen og gennemførelsen af din opstart syd for
grænsen.

Et lille uddrag af vores ydelser:

• Fremstilling af markedsføringsmateriale på tysk
• Rådgivning med hensyn til etableringsformer
• Produkttilpasning i forhold til lokal lovgivning og trends
• Markedsundersøgelser og analyse af kundepotentialet
• Hjælp til at få opbygget de første kundekontakter
• Markedsundersøgelse med fokus på rekruttering
af arbejdskraft

• Rådgiving omkring tysk forretningskultur
• Oplysninger om alle omkostninger i Tyskland
• Tilbud af kontor- og erhvervsarealer

Vores etableringsnetværk består af:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advokater / notarer
Bankrådgivere
Eksperter i kommunikation & markedsføring
Eksperter i kreditoplysninger og inkasso
IT-specialister
Erhvervskonsulenter
Personalekonsulenter
Revisorer
Salgs- og eksportspecialister
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