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0800 - 0830 Frokost 
0830 - 0900 Hvordan få flere norske selskaper til å få internasjonale 

kontrakter? Eksportkreditt- Jakob Greger Gravdal
0900 - 0935 Hvordan gå internasjonalt med lavere risiko? Hva kan Innovasjon 

Norge tilby bedrifter i denne fasen? Ragnhild Espeland
0935 - 0950 Handelsteknisk, Caspar Fabini
0950 - 1005 Hva rører seg internasjonalt – aktuelle markedsmuligheter for 

klyngebedriftene v/Helen
1005 - 1015 Q&A

Program



Vi er tett på bedriftene 
der de er …

• Gründer
• Vekst bedrifter
• Klynger og 

nettverk



… og vi er tett på kundenes markeder





Hvordan
gå internasjonalt?



Inntekts-
modell

Nettverk/ 
allianser

Støtte-
prosesser

Kjerne-
aktivitet

Produkt-
forbedringer

Løsnings-
system Service Distribusjons-

kanaler Merkevare Bruker-
opplevelse

Finans Prosess Tilbud Leveranse
Kilde: Doblin analysis

Hvor penger investeres 
siste 10 år

Avkastning (ROI)
siste 10 år





Beslutning

Markedsvurdering

Markedsplan

Implementering



Lean markedsutvikling i fire faser: raskere 
vekst med lavere risiko

Pre-fase Tidlig fase Operasjonell fase VekstfaseFase

SØK OPERATIONALISER



Steg 1: Hvor skal du?

Pre-fase Tidlig fase Operasjonell fase VekstfaseFase

Hoved-
aktivitet

SØK

Velge riktig marked



Kostnad ved læring og erfaring kontra kostnad ved planlegging og gjennomføring

- Skatter i forhold til denne type bedrift
- kontrakter
- Lokal arbeidsreglement
- Forretningskultur
- Kundens krav/forventning til service/nærhet
- Deltakerbilde





Steg 2: Finn de tidlige kundene

Pre-fase Tidlig fase Operasjonell fase VekstfaseFase

Hoved-
aktivitet

SØK

Velge riktig marked
Finne «tidlig 

kunden»
Teste betalingsvilje



Steg 3: Gjennomfør operasjonell fase med 
fokus på «tidlig kundene»

Pre-fase Tidlig fase Operasjonell fase VekstfaseFase

Utvikle og 
operasjonalisere 

forretningsmodellen

Hoved-
aktivitet



Søk etter en skalerbar forretningsmodell

Pre-fase Tidlig fase Operasjonell fase VekstfaseFase

SØK OPERATIONALISER

Stikkord:
• Utvikle nye kundesegmenter
• skalere opp aktiviteter og operasjoner
• finansiering
• nye produkter / diversifisering
• nye partnerskap 
• nye markeder 
• øke salg til eksisterende kunder
• bygge en posisjon



Hvordan
Kan vi hjelpe deg?



Willing – Able – Ready?

Forankring

Kompetanse   

Ressurser

Immaterielle rettigheter

Skalerbar forretningsmodell



ProfileringKompetanse Rådgivning NettverkFinansiering



Markedsrådgivning

• Markedsinnsikt
• Partnersøk
• Forretningskultur
• Vekstprogrammer – Global Growth 



• Forstå IPR-systemet

• Kartlegge IPR- status

• Bygge verdier av IPR

Rådgivning opphavsrett, design og merkevarebeskyttelse



Internasjonaliseringsworkshop
14.mars og 2.april



Internasjonaliserings markedsrådgivning

Dag 1
- Kartlegge hvilke faktorer 

påvirker ditt valg av 
marked

- Arbeid i egen workbok

Mellom 
samlingene:

- Sparring med 
markedsrådgiver

- Eget arbeid

Dag 2
- Fokus på eksport 

og avtaler.
- Arbeid med egen 

forretningsmodel
i nytt marked

Resultat:
- Bedre innsikt i 

risikobilde
- Aksjonsplan 



Global Growth program – du tar bedrifter din ut i nytt marked



Innovasjonslån
Utvikling InvesteringInternasjonal vekst



Miljøteknologikontrakter

Kompetanse, evne og kapasitet

Kvantifiserbar miljøeffekt

Internasjonale ambisjoner

Innovasjon

Foto:Nordic Unmanned



Innovasjonskontraktkontrakter

Kompetanse, evne og kapasitet

Tett samarbeid med kunde 

Internasjonale ambisjoner

Innovasjon

Foto: Well ID



The Explorer

• Gratis tjeneste for norske bedrifter
• Skaper synlighet internasjonalt og økt salg 
• Tiltrekker partnere og investorer – styrker bedriftens merkevare 

• Registrer din løsning på TheExplorer.no
• Redaksjonen lager en proff presentasjon
• Innholdet markedsføres nasjonalt og internasjonalt

• Matching internasjonalt lanseres internasjonalt våren 2019

The Explorer – plattform for eksport 
av grønne løsninger



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no

Ragnhild Espeland, raesp@innovasjonnorge.no
Mob: 99021872

mailto:raesp@innovasjonnorge.no
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