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Derfor skal vi fokusere 
på det tyske marked 
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Fem grunde til Tyskland

Hvad er det, der gør
Tyskland interessant for 
danske virksomheder? #
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fem grunde til Tyskland er 
interessant

Størrelse - et stort marked

Godt match 

Geografisk nærhed 

Strategisk godt sted at tage step 2 – giver mulighed 

for boost

Langvarige handelsrelationer
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Japan; 15,2 Norge; 44,2 Kina; 41,5
Sverige; 66,8 USA; 77,6

Tyskland; 96,9

Eksport i mia. DKK

Statbank, 2020

• Tyskland – 10.000 eksporterende virksomheder
• USA – 3.500 eksporterende virksomheder

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=SITC2R4Y&PLanguage=1&PXSId=0&wsid=cftree


DAX 40 og tysk Mittelstand

▪ Herunder ”Hidden Champions”

▪ Globalt er der ca. 2700 hiddens champions, hvoraf omkring halvdelen hører til i Tyskland.

Tyskland en stor offentlig sektor
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Dansk erhvervsliv og kompetencer
et godt match til Tyskland?



Tysk Erhvervsliv 
en international partner
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▪ Eksportindustri

▪ Europas produktions motor

▪ Tyskland en eksportøkonomi – største 
handelsoverskud i verden

▪ Sammen med Kina har Tyskland det største 
handelsoverskud i verden - 210 mia. USD. 



Sektorfokus

Interessante områder på
det tyske marked #
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Grøn omstilling
Vand, fjernvarme, 
energioptimering, vind

Wärmewende – Ny finansieringsordning for fjernvarme
Tyskland er på vej til at indføre en ny finansieringsordning for fjernvarme, 
som har været længe ventet. Relativt til Tyskland er DK avanceret på området. 

EU genopretningsplan
Investeringer i udviklingen af et marked for grøn brint samt fremme af 
klimavenlig transport og energibesparende renovering af boligmassen. Den 
tyske genopretningsplan indeholder tiltag til sammenlagt 28 mia. EUR, 
herunder 11,5 mia. EUR til grøn omstilling.

Tyskland prioriteres højt i genoprettelsen af dansk eksport

▪ Ca. 20 procent af midlerne i vækstpuljen til opdyrkning af nye grønne 
muligheder er gået til projekter i Tyskland. 

▪ Opbygning af alliance af danske virksomheder inden for biogas, som har 
potentiale til at afsætte produkter og rådgivning til de ca. 10.000 tyske 
biogasanlæg, hvoraf mange er på udkig efter nye løsninger. 
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Offentlig digitalisering
govtech og edtech

Ca. 40% af midlerne fra EU genopretningsfond bruges i Tyskland til 
digitalisering
▪ 3 mia. EUR til  Onlinezugangsgesetz
▪ 300 mio. EUR til digitalisering og modernisering af landets ca. 120 

offentlige registre

Forskellen på digitaliseringsgraden af den offentlige og private 
sektor er stor i Tyskland
COVID-19 som katalysator for digitalisering, hvor alle har forstået, at en
digital transformation er nødvendig.

Investeringsprogrammer er blevet igangsat
▪ DigitalPakt Schule (allerede før Covid-19)
▪ Sofortaustattungsprogramm (som reaktion på Covid-19)
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Privat

Offentlig



Digitalisering af sundhedsvæsenet    
Krankenhauszukunftsgesetz +
recept på app

Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) 
4,3 mia. EUR øremærket til modernisering af infrastrukturen på 
hospitalerne ved hjælp af digitale patientportaler eller telemedicin 
på tværs af sektorer. 

Forenkling af journaliseringsprocessen med ePA
Elektronische Patientakte er en frivillig elektronisk patientjournal til
medicinske dokumenter, som personer med lovpligtig
sygeforsikring kan benytte sig af. 

App på recept gennem DiGA
Formål: at gøre det nemmere at introducere sundhedsapps til det tyske 
marked. 
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Ændringer i tysk eksport

Trends der påvirker
fremtidig efterspørgsel#
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Ændringer i tysk eksport
Trends der påvirker fremtidig efterspørgsel
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Digital omstilling –

ændring af 

købsmønstre 

Mangel på 

arbejdskraft 

Råstofs- og 

komponentmangel



Hans Peter Kay

Leder af Handelsafdelingen – Den danske
ambassade i Berlin

hankay@um.dk

TAk
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eksporttips

Husk de 5 T’er
▪ Tilpasning

▪ Tilstedeværelse

▪ Tålmodighed

▪ Timing

▪ Tal tysk 
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Italien: 16,1 mia. kr.

Belgien: 11,7 mia. kr.

Polen: 20,7 mia. kr.

Østrig: Ca. 4,6 mia. kr

Australien: Ca. 6,4 mia. kr. 

Statista, 2020
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11,6 mia. DKK

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1133214/umfrage/import-deutscher-bundeslaender-aus-daenemark/
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Seluxit
Win-Win IoT Partnerships



| Seluxit.com | 202128
Make it Matter | Make it Easy | Make an 

Impact

● Internet of Things experts since 2006

● Based in Aalborg, Denmark

● Full-service IoT provider

● Quick time-to-market using standard products

● International team with 8 nationalities

● IPO 2018 Nasdaq First North, CPH (SLXIT)

About Seluxit



Network

2006 2008 2011 2013 2015 2017 2018 2019 2020
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| Seluxit.com | 202130
Make it Matter | Make it Easy | Make an 

Impact

● German language

● German law

● Customers standard terms

● % Rabat

● “Pflichtenheft”

● “Lastenheft”

Deutsch



| Seluxit.com | 202131
Make it Matter | Make it Easy | Make an 

Impact

● Get to know key stakeholders

● “Sie” -> “Du”

● More personal than in other countries

● Eat and drink together

● Loyalty

● Talk about non business related matters

Partnership

Photo by Marcus Herzberg from Pexels

https://www.pexels.com/@evonics?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/group-of-people-gathering-inside-bar-1058277/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


| Seluxit.com | 202132
Make it Matter | Make it Easy | Make an 

Impact

Questions?
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