Investér i Italien

Det Italienske Handelsskammer i Danmark

Økonomisk-Politiske Træk
Italien er den niendestørste økonomi i verden og den fjerdestørste i Europa
Efter Tyskland er Italien Europas andenstørste industri
Med sine over 60 millioner indbyggere er Italien et attraktivt og interessant marked
for danske virksomheder, både når vi snakker om eksport af danske varer og import
af italienske
Italien er Danmarks tiende største eksportmarked og der findes muligheder for
eksportører inden for
mange forskellige sektorer.
Nr. 10 på listen over lande i verden med den største personlige formue, hvilket
betyder, at man får adgang til købestærke og kvalitetsbevidste slutbrugere ved at
eksportere til Italien.

Sektorer
Danmark og danske virksomheder har et godt ry og omdømme i Italien og er særligt
kendt for eksport af energi, vand, farmaceutiske produkter, design og
landbrugsprodukter. Italien er kendt for deres unikke håndværk, sans for detaljen og
gode kvalitet, hvilket giver landet en særlig status inden for sektorer som vin,
gastronomi, mode, design, indretning og køretøjer.
Et forretningseventyr i Italien kan føre til
fremragende resultater, men det er
nødvendigt at være godt forberedt, idet
markedsforholdene, samt de administrative,
skattemæssige og juridiske systemer, er meget
anderledes end de danske.

En sektor, som står særligt stærkt set med danskitalienske briller er turismen. Italien er med sit
varme klima og mange muligheder en af
danskerne foretrukne rejsedestinationer og
særligt kendte byer som Rom, Milano, Verona og
Venedig tiltrækker hvert år mange danske
turister.

Vi indgår derfor jævnligt samarbejder med talienske
regioner og operatører inden for branchen, for at
promovere både kendte og mindre kendte
italienske destinationer.

Italiensk Forretningskultur
Formalitet, gode manerer og høflighed er afgørende faktorer i Italien. Det forventes, at man er opmærksom på formelle titler og
tiltaleformer – i skriftlig som såvel mundtlig kommunikation.
I professionelle sammenhænge har den gode fremtoning - La bella figura – stor betydning. La bella figura indebærer, at man er
høflig, udviser gode manerer og er velpåklædt. I forretningssammenhænge anbefales det derfor, at man er formelt klædt for at
skabe et seriøst og positivt og velforberedt indtryk.
Italiener kan lidt Engelsk eller slet intet. Derfor er det en fordel at kunne italiensk eller at have en person med, som kan tale
italiensk, så der ikke opstår vanskelige kommunikationssituationer.
Italiener sætter pris på relationer og kan, i modsætning til danskerne, godt lide at skabe gensidig tillid og respekt til sin
samarbejdspartner før man går til forhandlingerne. Relationen kan blive opbygget ved at spise en middag eller drikke et glas
vin og have en mere uformel samtale, inden man retter fokus mod mødet.
Italiener kommer tit lidt for sent. Dette bliver ikke anset for at være uhøfligt eller en fornærmelse over for forretningspartneren
Den endelige beslutning om at indgå en forretningsaftale er ofte centraliseret i organisationen. Den hierarkiske
beslutningsproces i mange italienske virksomheder betyder, at man kan opleve at komme i kontakt med mange forskellige
medarbejdere med forskellige funktioner som har begrænset beslutningskompetence.
Indsigt i italiensk forretningskultur er en vigtig faktor for at få succes med sine eksportaktiviteter i Italien. Italienere er ofte
meget stolte over deres land, kultur og traditioner og det er derfor en fordel at have lidt kendskab til disse forhold, når man skal
opbygge en relation til sin italienske forretningspartner.

Vi Tilbyder...
Rådgivning om opstart af virksomheder og åbning af forretningsaktiviteter i Italien.
Rådgivning om udveksling af ydelser mellem Danmark og Italien, samt om dministrative, skattemæssige og juridiske tematikker.
Udarbejdelse af en liste med kontakter på producenter i Italien inden for netop din sektor, som er valgt i samarbejde med din
virksomhed og i overensstemmelse med dine krav for at finde den helt rette producent i Italien
Support i de forskellige faser af processen, samt være behjælpelige med at løse sproglige udfordringer.
Deltagelse i eksportfremstød i form af messer i både Danmark og Italien, vinsmagninger, incomings, B2B-møder, middage og
andre aktiviteter med kommercielt fokus. Konsulentarbejde inden for nicheprægede sektorer, som f.eks. økologi, HVAC,
mekanik og cykling.
Ved åbning af en aktivitet i Italien, kan vi styrke jeres kommercielle relationer med italienske virksomheder på længere sigt.
Skræddersyet service på tværs af sektorer og stiller tosprogede eksperter til jeres rådighed, som kan yde en basisrådgivning,
udarbejde en effektiv forretningsplan og guide jer i de følgende faser.
Konsulentarbejde til dem der driver virksomhed i Danmark, og ønsker at importere varer fra Italien.

