
CORONA TASK FORCE
Vores hverdag er blevet vendt på hovedet, og du har 
som virksomhedsejer og/eller ansvarlig for eksporten 
sikkert rigeligt at gøre med at fokusere på at holde 
forretningen kørende. Det eneste vi ved er, at vi kom-
mer ud på den anden side.

Det er også sikkert, at vi kommer ud til en ”new normal” 
og vi vil gerne hjælpe dig med at være så godt forbe-
redt på at håndtere din forretning i USA som muligt. 

 

I Kina betyder ordet ”krise” – ”forandring”. Vi står klar 
til at sparre med dig omkring din forretning i USA – nu 
og i fremtiden:

• Er der tiltag, du kan gøre her og nu for at bevare 
din forretning og position på markedet i USA?

• Hvordan kan du ændre din forretningsmodel i USA?  

• Har du brug for at holde en tættere, digital dialog 
med dine partnere i USA?

CNR Consulting / Eksport-USA.dk
Charlotte Nytoft har en bred, international erfaring fra 
en række brancher og har arbejdet som Projektleder, 
Trade Lane Manager og som Commercial Advisor hos 
Eksportrådet i USA (Atlanta og Washington DC), hvor 
hun har arbejdet men 150+ danske virksomheder og 
deres amerikanske Go-to-Market strategi.

www.eksport-usa.dk

American Interlink
Ole Nørtoft driver med fast base i New York virksomheden 
AMERICAN INTERLINK, der yder kommerciel bistand til 
primært nordiske virksomheder allerede aktive i USA eller 
som påtænker at blive det. Han har betydelig international 
erfaring fra USA, Norden, Østafrika, Japan og Mellemøsten 
i stillinger som VP of Operations, Service Sales Director og 
Retail - and Business Development Manager samt kom-
mer med en Markedsøkonom og HD i afsætning. 

www.americaninterlink.com

Charlotte Nytoft
SENIOR CONSULTANT

E-mail: connect@cnr-consulting.dk
Phone: +45 4160 9119

Ole Nørtoft
CEO

E-mail: info@americaninterlink.com
Phone: +1 973 960 0209

USA SPECIALISTERNE

Kontakt os i dag for et stærkt samarbejde!

VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIN VIRKSOMHED GENNEM KRISEN OG TILBYDER:

60 minutters gratis online 
møde, hvor vi primært lytter 
til hvilken situation din virk-

somhed står i.

Oplæg på hvordan vi konkret 
kan hjælpe dig igennem og 
få din virksomhed ud på den 

anden side.

Herefter får du vores bud på 
hvilke 2-3 primære indsats-
områder, du står overfor lige 

her og nu.

Vi har stor erfaring i arbejdet med Dansk Erhvervsfremme gennem Erhvervshusene i de 5 regioner. 
Måske kvalificerer din virksomhed til at få økonomisk støtte til køb af den rådgivning vi kan tilbyde.

Hvis du har et datterselskab i USA, så kigger vi på hvordan du evt. kan få del i de midler som den 
amerikanske regering (på både føderalt og delstats-niveau) måtte tilbyde. Vi har fingeren på pulsen 
om hvordan din virksomhed er stillet.


