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V i t u s

LOGST   R Industry skruer op for kvaliteten og ned for udgifterne ...

Af Lars Rygaard, Design Business Group

Vitus-programmet er en prioritet for rege-
ringen, da flere virksomheder skal udvik-
les og vokse igennem eksporten, som i 
dag tegner sig for hver fjerde danske ar-
bejdsplads. Programmet har fra august 
2010 til marts 2014 skabt nye eksportor-
drer for 261,2 mio. kr. og skabt 185 nye 
jobs i Danmark. De gode resultater viser, 

Vitus fås nu med særlig  fokus på fødevarer
Da vi kun er 5,5 mio. indbyggere, skal vi, som vi har gjort siden vikingerne 

rejste ud for at slås med andre, hele tiden øge vores handel med omverdenen. 
Eksportrådets Vitus eksportprogram har vist sig at kunne være med til at løfte 
dansk erhvervsliv. Nu lanceres derfor en særlig udgave af Vitus-programmet 

med fokus på fødevareområdet.

at vi ved fælles indsats kan skabe et bed-
re fodfæste på eksportmarkederne. Det 
er primært USA, Kina og Tyskland, der 
har trukket de nye ordrer, men det har 
også noget at gøre med, hvilket marked 
virksomheden har valgt at bearbejde vha. 
Vitus.

Små og mellemstore virksomheder
Vitus-programmet er målrettet udvalgte 
små og mellemstore danske virksomheder 
med et særligt højt internationalt vækst-
potentiale. Der er fokus på konkrete salgs-
aktiviteter for at sikre eksportordrer og på 
at sikre et solidt fodfæste for virksomhe-
den på det pågældende marked inden for 
blot 12 måneder.
En vigtig del i programmet er solid forbe-
redelse og eksekvering af en skræddersyet 
eksportstrategi frem til konkrete ordrer på 
det nye marked. Virksomheden får i forlø-
bet tilknyttet en erfaren eksportrådgiver, 
der er bosiddende på det valgte marked.
Som en del af programmet deltager virk-
somhederne i to workshops og får spar-
ring fra et ekspertpanel og en eksportråd-
giver.

Særligt fødevarefokus
Fødevarebranchen har traditionelt været 
en af Danmarks største eksportsektorer, 
der dog har været under pres de seneste 
år. I samarbejde med Landbrug & Fødeva-
rer samt DI Fødevarer gennemfører Eks-
portrådet derfor i 2016 et særligt program, 
»Fødevare-Vitus«, hvor udvalgte SMV’er 
kan få skræddersyet assistance til at ero-
bre nye markeder. I den forbindelse siger 
udenrigsminister Kristian Jensen:
- I Danmark har vi en række virksomheder, 
der producerer kvalitetsfødevarer. Det er 
noget, som efterspørges på de globale 
markeder. Samtidig har vi en meget udvik-
let dansk landbrugssektor, og de virksom-
heder, der f.eks. leverer serviceløsninger 
og procesudstyr til branchen, kommer 
derfor med en række komparative fordele.

Hvad siger deltagerne?
Som deltager i et Vitus-forløb, har virk-

somheden AquaPri A/S opnået særdeles 
gode resultater. Virksomheden er familie-
ejet, grundlagt i 1900 og med i dag ca. 75 
ansatte. Virksomheden er specialiseret i 
opdræt af fisk og rogn på teknologisk in-
novative opdrætsanlæg ud fra størst mulig 
hensyntagen til bæredygtighed. Produk-
terne udgør primært ørred-rogn (kaviar), 
ørred og sandart, og er fuldt sporbare, idet 
virksomheden kontrollerer hele værdikæ-
den fra opdræt og udtagning af æg til det 
færdige produkt. Netop den avancerede 
teknologiske produktion og håndtering 
skaber den fornødne differentiering i for-
hold til traditionel fiskeopdræt.
AquaPri er vant til at arbejde med eksport, 
men havde besluttet sig for, at man gerne 
ville ind på det kinesiske marked.
- Vitus var for os et rigtig godt tilbud, for-
tæller Henning Priess, der er direktør og 
medindehaver af virksomheden.
- Hele organiseringen af Vitus tilførte de 
ressourcer, som vi syntes at have brug for. 
Samtidig stillede man dog også krav til os 
om, at vi skulle have en specifik markeds-
plan, som vi kunne måle på også.
Udover den konkrete hjælp har AquaPri 
gennem sin deltagelse fået god inspiration 
og læring, som virksomheden kan benytte 
sig af andre steder. 

Eksportrådet i Kina har hjulpet AquaPri 
under forløbet.

AquaPri producerer bl.a. æg til sushi.
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MalmöMässan | Sverige
Den 1.-2. november 2015 på den eneste fagmesse i Norden for

økologiske føde- og drikkevarer 

Nordic Organic Food Fair, er den eneste økologiske messe
i de nordiske lande, som giver indkøbere fra detailhandel,
grossister og foodservice mulighed for at finde nye produkter

Tilmeld dig online på www.nordicorganicfoodfair.com
Oplys prioritetskoden: NOFDK754

LUKKET

FAGMESSE

Gode grunde til at besøge:
GRATIS entre | 200 Udstillere | 1000-vis af Certificerede Økologiske Produkter | Innovation Showcase

GRATIS Konference & Seminarprogrammer | Innovation Awards

mellem en række biodynamiske, bæredygtige, økologiske
delikatesser og specialiteter fra 200 international økologiske
føde- & drikkevareproducenter.

Vitus fås nu med særlig  fokus på fødevarer

Ansøg inden 23. november
Deadline for ansøgning til Fødevare-Vi-
tus er 23. november 2015. Blandt ansø-
gerfeltet udvælges 15 virksomheder til 
at gå videre til udvælgelsespanelet, som 
man skal præsentere sin businesscase 
for hos Eksportrådet den 9. december 
2015. De endelige ca. 10 deltagere 
vælges umiddelbart efter. Opstart er 
december 2015 og et år frem.
Se mere på: www.vitus.um.dk eller mail 
til vitus@um.dk.

- Vi lærte også af deltagelsen, at eksport til 
et så stort og fjernt marked stiller store 
krav til organisationen, fortsætter Henning 
Priess.
- Det er meget vigtigt, at man er klar til at 
tackle udfordringer som et meget frem-
med sprog og en helt anderledes kultur, 
ligesom man som mindre virksomhed skal 
huske at bevare fokus på de beslutninger, 
som er truffet. Vi har selv gjort vores egne 
erfaringer, men er sikre på, at vi nok skal 
komme i mål med den rigtige distributør, 
som har været vores store mål for delta-
gelsen.
Et fællestræk hos de virksomheder, der 
har opnået et hurtigt gennembrud på et 
nyt marked, har været en lokal tilstedevæ-
relse på markedet. Det har været både 
ansættelse af lokale sælgere, aftaler med 
lokale partnere eller oprettelse af egen-
tlige selskaber på det pågældende mar-
ked. Her er AquaPri dog ikke endnu, men 
dette er absolut målet på sigt.




