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Forord

Tillykke med din erhvervelse af e-bogen 5 veje til det lukra-
tive russiske marked! Ved at købe denne bog skiller du dig 
ud fra det konventionelle danske erhvervsliv ved at have 
fokus på Rusland som eksportmarked og ved ligesom mig at 
tro på – eller i hvert fald have en klar fornemmelse af - at det 
er i Rusland, vi kan hente fremtidens eksportprofit.

Rusland rummer et stort potentiale for dansk erhverv. 
Dette potentiale er langt fra udnyttet. Det vil se anderledes 
ud om ti år, hvor alle danske eksportvirksomheder af en 
vis størrelse som en naturlighed vil tænke Rusland ind i  
deres eksportstrategi. At vi endnu ikke er nået dertil, handler 
dels om en række mentale barrierer og fordomme hos 
danskerne, og dels om at mange danske virksomheder i 
tidens løb har måttet lukke ned for eksportaktiviteterne på  
grund af manglende tilpasning af produkt, markedsføring og  
forretningsmodel til de russiske vilkår og på grund af util-
strækkelig viden om russisk forretningskultur. 

Et par ord om indholdet
Med denne e-bog får du en opdateret viden om mulighederne  
for dansk erhverv på det russiske marked. Bogen præsen-
terer de fem eksportbrancher, som i disse år er de mest prof-
itable for danske virksomheder, som vil ind på det lukrative 
russiske marked. Hver branche illustreres af en case. De fem 
eksportbrancher er:

• Energieffektivitet 
• Medicinalbranchen 
• Turisme 
• Landbrug
• Konsumvarer 
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