
QUICK GUIDE
TIL EKSPORTSUCCES I USA

...findes ikke, men her får du 
7 gode råd til at forstå den 

amerikanske forretningskultur
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Charlotte Nytoft
www.eksport-usa.dk

» Workshops
» Interim forretningsudvikling 
» Datterselskaber

Jeres virksomhed skal have  
det rigtige mindset

I denne Quick Guide får du mine 7 
bedste råd, som skal hjælpe dig og 
din virksomhed til at få det rette 
’mindset’ for at opnå succes på det 
amerikanske marked.

Er du allerede igang på markedet, 
men kan genkende, at vi - trods alt - 
er forskellige i vores forretningskultur, 
eller skal du til at begive dig ind på 
markedet, så håber jeg, at du vil finde 
disse 7 råd værdifulde.

De vil hjælpe dig til at navigere 
udenom de typiske faldgruber og 
reducere ’time to market’. 
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Jeg er passioneret omkring dette emne, fordi jeg 
har set så mange fantastiske danske virksomheder 
med enestående produkter/ydelser, IKKE få den 
succes i USA som de fortjener.

Fordi de ikke havde modet - COURAGE - til at træ-
de udenfor komfortzonen, og investere den nød-
vendige tid i at forberede sig og få justeret deres 
’mindset’ mod en anderledes forretningskultur.

Det er min mission at dele min viden, så flere dan-
ske virksomheder kan stå stærkt på det ameri-
kanske marked og få modet - COURAGE - til 
at forstå markedet, frem for at lægge deres 
eksporteventyr i hænderne på en partner, der 

ikke formår at hjælpe virksomheden opnå po-
tentialet på markedet.

God fornøjelse 

Charlotte Nytoft

COURAGE
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“Vi har egentlig ret godt  
styr på det...”

Jeg har boet og arbejdet i 10 år i 
USA, hvor jeg bl.a. var privilegeret 
at udleve drømmen om at arbejde 
for den danske Udenrigstjeneste 
Eksportrådet. Dels ved Handelskon-
toret i Atlanta og dels ved Ambas-
saden i Washington D.C.

Jeg har arbejdet med mange dan-
ske virksomheder og hjulpet med at 
finde vejen til succes på det ameri-
kanske markedet.

Jeg har oplevet, at på tværs af bran-
che/industri, på tværs af virksom-
hedsstørrelse og på tværs af eksport-
modenhed, så er det ofte de samme 
ting, som giver virksomhederne ud-
fordringer, og forhindrer dem i at få 
den eksportsucces, som virksomhe-
dens produkt/ydelse har potentiale til.

Jeg har erfaret, at danske virksom-
heder undervurderer, hvor markant 
anderledes forretningskulturen er i 
USA. Således har de ikke det rigtige 
mindset, før de går i gang.

Vi synes, vi ligner amerikanerne. De 
er åbne, imødekommende og viser 
ofte begejstring for det, vi præsente-
rer for dem. De ser samarbejdsmulig-
heder og det er et kæmpe marked.

Vi bevæger os hjemmevant, fordi alt 
er så let tilgængeligt, og New York er 
jo nærmest under dansk indflydelse, 
så hvad kan overhovedet gå galt?! 

Well, pretty much everything!
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[U]
the ability to control fear and to be willing to deal with something that is 
dangerous, difficult, or unpleasant: 

He lacked the courage to tax the American people to pay for his Great So-
ciety programs.

It took me several months to get up the courage to ask her to lunch.

C : Customer
O : One market
U : Unpretentious
R : Right setup
A : Around the clock
G :  Generate relations
E : Extremely rewarding

Definition : COURAGE

noun [ U ]
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: Customer

What’s in it for me?

Når du skal arbejde sammen med ame-
rikanere, er det vigtigt at få italesat, hvad 
det præcis er DE får ud af det.

Kan de ikke se ’what’s in it for them’, 
vil de højst sandsynlig ikke handle med 
dig, men de er jo høflige, så du får det 
sikkert ikke at vide sådan direkte. 

Det er vigtigt, at du tænker som kun-
den, forstår hvilken problemstilling 
de står i, hvad der er ’driveren’ for dit 
produkt, og hvordan produktet løser 
den udfordring kunden står overfor.

Dette skal du bruge, når du forbere-
der dit pitch, og demonstrerer hvil-
ken værdi, du skaber for kunden og 
kundens kunde.

 
 
 

I Danmark er vi rigtig dygtige til at ska-
be produkter og løsninger i samarbejde 
med myndigheder, forsyning og private 
virksomheder - drevet af en lovgivning.

Vi har også en instinktiv tæft for kon-
stant at stræbe efter at gøre tingene 
bedre, hurtigere, billigere og se på ’total 
cost of ownership’, ’life cycle cost etc.

I USA har man holdningen:  ’if it ain’t 
broke, why fix it?’. Så det gælder om 
at have styr på, hvad der er ’broke’ i 
kundens verden, og hvordan dit pro-
dukt kan ’fix it’ for at skabe en interesse.

Og husk, at din forhandler er IKKE 
din kunde.

C
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: One market?!

No, it’s not!

Mange ser USA som ét marked. Men 
det er det ikke! 

USA er en føderation af 50 indivi-
duelle stater, hvor der er store for-
skelle fra region til region, fra stat til 
stat, ja bare fra ’county’ til ’county’. 

USA består af 6-9 regioner, 50 sta-
ter og mere end 3.000 ’counties’ 
(som svarer til danske regioner).

Endvidere er der 9 såkaldte ’metro-
politan areas’ med mere end 5 milli-
oner indbyggere.

Man kan kigge lidt på USA, som 
man kigger på Europa, hvor de en-
kelte stater har frihed til at beslutte, 
hvordan man lokalt vælger at im-
plementere en lovgivning.

Man kan også se på en anden di-
mension af forskellighed; At metro-
polerne på tværs af USA har nogle 
sammenligneligheder, som gør, at 
en virksomhed kan finde sine kun-
der i storbyer, som f.eks. Chicago og 
San Francisco. Disse to byer har fle-
re fællestræk end f.eks. metropolen 
Chicago har med landområderne i 
staten Illinois.

Så det er vigtigt, at man har gjort sit 
benarbejde og går regionalt til værks.

Et godt sted at starte er at finde 
ud af hvor kunderne er, og så se på 
salgskanalen baglæns.

O
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: Unpretentious

Be humble, but dream big

Vi er generelt rigtig dygtige i Dan-
mark. Vi har produkter og services, 
der er efterspurgt verden over.

Trods vores størrelse har vi som 
“Danmark” en stor indflydelse glo-
balt, og vi er altid med i front, når der 
skal tænkes nyt og findes løsninger 
på komplekse problemstillinger. Vi 
har rigtig meget at være stolte af.

Men vi har som danskere ikke svaret 
på alt, og vi kan sagtens lære noget 
af amerikanerne.

Du kommer langt med at vise yd-
myghed overfor amerikanske kun-
der eller partnere, og forstå hvad 
der rører sig hos dem, og hvordan 
deres verdensbillede ser ud. 

Der hvor vi som danskere har noget 
at lære, er på forretningsmodellen. 

Amerikanere er rigtig dygtige til at 
spotte markedsmuligheder, finde et 
hul i markedet, få samlet et team, 
og så løse problemet for en meget 
specifik målgruppe.

De har et udtryk, som jeg holder 
meget af: “It’s better to have a 
B-product and a A-team, than the 
opposite”. Og så har de altid en exit 
plan for deres virksomhed. 

Udståler du kun beskedne ambiti-
oner for det amerikanske vækst- 
eventyr, er der risiko for, at du enten 
ikke bliver taget seriøst, eller at din 
amerikanske partner udnytter din 
uvidenhed til sin egen fordel.

U
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: Right setup

Invest in the right people  
and the right setup

Den største forhindring for uden-
landske virksomheders succes i USA 
er, at etablerer samarbejde med de 
forkerte mennesker, og etablerer et 
forkert setup fra start. Et setup, der 
ikke understøtter den langsigtede 
strategi for markedet.

Det er vigtigt, at du identificerer og 
finder kunderne først - forstår hvem, 
der betaler regningen for dit pro-
dukt, og hvilket problem, du løser.

Først derefter kan du finde en el-
ler flere partnere, der har erfaring 
indenfor det specifikke kundeseg-
ment eller den afgrænsede geografi,  
altså hvor det er godt sted for din 
virksomhed at starte.

Og husk, det er yderst sjældent, at 
én partner kan dække hele USA.

Det er helt essentielt, at du er i dia-
log med kunderne, før du gå på jagt 
efter en partner, idet salgskanalerne 
i USA er skarpt adskilte. En partner, 
der ikke er målrettet dit kundeseg-
ment – ja, det kan blive dit dyreste 
bekendtskab på markedet.

Sørg for, at du og partneren har 
de samme mål og værdier. På den 
måde kommer I længst sammen.

Den tid du investerer up front er ikke 
kun givet godt ud - det er essentielt 
for din virksomheds succes på det 
amerikanske marked.

R
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: Around the clock 

Working with USA is a  
24/7 commitment

At arbejde med kunder på en anden 
tidszone kræver en særlig opmærk-
somhed. Når klokken er 15:00 om 
eftermiddagen i Danmark, er den 
6:00AM i Californien og 9:00AM i 
New York. Dagen er altså lige be-
gyndt - og du er på vej hjem.

Dertil skal lægges amerikanernes 
generelle utålmodighed, og en for-
retningskultur, som er vant til svar 
her og nu. 

Jeg har ofte hørt udsagn fra danske 
virksomhedsejere, som “vi er altid til 
stede for kunderne” og “vi svarer te-
lefonen hele døgnet”.

Men jeg har også oplevet hverda-
gen i samarbejde med danske virk-
somheder, hvor konferencekald på 
dansk aftentid går helt galt, fordi 

hjemme Wi-Fi ikke kan trække de-
moen, hunden gør i baggrunden, 
eller fordi man lige synes, at kaldet 
kan tages i en pause, imens mini-
putterne trænes i den lokale fod-
boldklub. Det dur ikke! 

Jeg har også oplevet amerikanske 
forhandlere opgive samarbejdet med 
danske virksomheder, fordi svarti-
den er for lang. Du kan med fordel 
indrette organisationen på en måde, 
så kunder og partnere i videst mu-
ligt omfang kan finde svar på deres 
spørgsmål på egen hånd. F.eks. ved 
at samle FAQs - de oftest stillede 
spørgsmål - på jeres website.

Husk at få hele dit team i driften 
med på at give de amerikanske kun-
der en god oplevelse.

A
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: Generate relations

Build and maintain  
your network

Det er vigtigt, at du investerer i at 
netværke med de rigtige kontakter, 
så du kan opbygge og vedligeholde 
et solidt netværk i USA. Et netværk, 
der gør det nemmere for dig at få 
succes på markedet.

Det handler nemlig rigtig meget om, 
hvem du kender, som kan hjælpe dig 
ind ad sidedøren, frem for, at du gen-
nem endeløs “cold-calling” forsøger 
at komme ind ad hoveddøren!

Skal du på konference, så kom en dag 
før og rejs hjem en dag senere. De eks-
tra timer er godt investeret - hvis du 
altså gør en aktiv indsats for at komme 
i dialog med andre på konferencen.

Husk altid “the 3-foot rule” - altså, 
at du skal i dialog med dem, der står 
mindre end en meter fra dig. Det kan 

være i elevatoren, i køen til Starbucks, 
over frokosten eller noget helt fjerde.

Når du kommer retur fra en rejse, 
skal du investere tid i at blive for-
bundet på f.eks. LinkedIn og kom-
mentere på opslag fra dit netværk.

Overvej om du har et inaktivt netværk, 
f.eks. kontakter fra din uddannelse, dit 
Rotary-medlemskab, tidligere kolle-
gaer eller på anden måde noget, der 
kan vise sig værdifuldt i forbindelse 
med at opbygge og vedligeholde for-
retningsudviklingen i USA.

Amerikanernes ’attention span’ er 
kort, hvis du ikke er i dialog umid-
delbart efter kontakten er skabt og 
hyppigt derefter. Så går kontakten 
kold og du skal starte forfra.

G
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: Extremely rewarding 

It’s gonna be an 

exciting journey

Summa summarum: Har vi det rigti-
ge mindset er amerikanerne spæn-
dende at arbejde sammen med, de 
er ekstremt givende og det kan blive 
et helt fantastisk forretningseventyr.

Enhver familie eller virksomhed har 
en ”sag” som de brænder for og 
hvor de donerer tid og kræfter til at 
hjælpe i det samfund de er en del af. 

Amerikanere anses ofte som over-
fladiske, hvor alt handler om indivi-
det, men går man lige et spadestik 
dybere, oplever man velgørenhed 
og omsorg for andre. Noget vi godt 
kunne inspireres af i Danmark. 

Ekstremerne er udtalte i USA og 
det er en nation, hvor langt de fleste 
spørgsmål kan besvares med ”well, 
it all depends….”.

Jeg er ofte blevet spurgt, hvad lønnin-
gerne er i USA. Well, det afhænger af 
om du spørger til ekspedienten, som 
tjener $7-8 i timen, eller direktøren, 
som tjener 2500x så meget.

Huspriser i USA varierer fra $10.000 
for en bolig I en trailerpark til $45 mil-
lioner for en herskabsvilla med den 
rigtige beliggenhed. 

Noget af det, der overrasker danske 
virksomheder er, hvor dyrt det er 
at drive forretning i USA. Vi bench-
marker ofte op mod, at vi kan købe 
en Ralph Lauren polo i et outlet til 
under $10 og rejse relativt billigt i 
USA. Men f.eks. er distribution af va-
rer ekstrem dyr og langsom i USA. 
Hvorimod varer købt på nettet bli-
ver leveret ekstremt hurtigt.

E
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Følger du disse 7 råd, har du en rig-
tig god chance for at komme godt 
fra start til din eksportsucces i USA. 

Har du og dit team brug for hjælp un-
dervejs i processen, så tag fat i mig 
og lad os se på hvad der skal til, for at 
I kommer godt videre.

Kontakt mig for en gratis 30-minut-
ters telefonisk session, hvor vi drøfter, 
hvordan jeg bedst understøtter jeres 
virksomhed i processen.

If you have the COURAGE 

I have the KNOWLEDGE

Charlotte Nytoft
www.eksport-usa.dk

Tlf.: +45 41 60 91 19
Mail: connect@cnr-consulting.dk 
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# : BONUS

De 5 udviklingstrin
I CNR Consulting hjælper  jeg virksom-
heder med at tackle udfordringer i de 
forskellige udfordringer i de forskellige 
udviklingstrin og skaber en forretnings-
model og et setup, der understøtter virk-
somhedens langsigtede strategi i USA.

# 1

#2

DIREKTE EKSPORT

Kunder - jeg hjælper med at finde kundesegmenter (industrielle eller 
geografiske), hvor jeres produktet/teknologi bringer mest værdi.

Salgskanal er nøglen til succes. Og kun ved at kende din ideelle kunde, 
kan den ideelle salgskanal identificeres.

Forretningsmodel - der er mange led i værdikæden i USA og jeg hjæl-
per med at finde en model, der sikrer optimal indtjening.

VIRKSOMHEDSETABLERING

Lokation - jeg hjælper med at identificere de parametre, der er er afgø-
rende for valg af den optimale lokation for et datterselskab.

Back-office - en gnidningsfri daglig operation mellem dansk og ameri-
kansk operation, og drift af virksomhed er alfa og omega.

Skalerbarhed - jeg sikrer, at etableringen understøtter virksomhedens 
fremtidige strategi, herunder udstationering af medarbejdere.
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#3

#4

#5

UDSTATIONERING

Case-opbygning - jeg ved hvad en immigrationsadvokat har brug for, 
for at opbygge en virksomheds-case, der understøtter en visaproces.

En sælger skal sælge - jeg hjælper organisationen i Danmark med at 
tackle de daglige udfordringer omkring udstationeringen, så din sæl-
ger ikke konverteres til administrationsmedarbejder.

Familien - det er essentielt, at familien falder godt til i USA. Jeg hjæl-
per med at sikre en succesfuld re-location.

ORGANISATIONSOPBYGNING

Første lokale medarbejder - jeg hjælper virksomheden med at opstarte 
processen, således at organisationsudviklingens 3-5 år sikres.

At være arbejdsgiver - forud for selve rekrutteringsprocessen hjælper 
jeg virksomheden med at få sammensat den rigtige kompensations-
pakke og indgå aftaler med diverse HR specialister.

Rekrutteringen - under selve processen faciliterer jeg dialogen med 
rekrutteringsbureauet, og vi finder i fællesskab en kandidat, der har 
det rigtige mindset til at arbejde i en Europæisk ledet organisation.

VAGTSKIFTE

Spydspidsen rejser hjem - allerede når spydspidsen udstationeres, er det 
tid at tænke på næste skridt, når han/hun rejser hjem.

Den amerikanske leder - jeg hjælper virksomheden med at træffe kri-
tiske beslutninger omkring forfremmelse af medarbejder, eller rekrut-
tering til en ledende stilling.

Hjemmeorganisationen - den danske virksomhed skal være klar til at 
lede på distancen og sikre, at den nye leder/chef performer og får en 
god onboarding i stillingen.
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