
Styrk jeres bæredygtige eksport med

SDG Business Accelerator

I samarbejde med



Introduktion til SDG Business Accelerator 
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Sektorfokuseret inden for: 
sundhed, energi, vand og 

fødevarer

Partnerdrevet

Workshops, peer-to-peer sparring og direkte link til 
en mentor på en relevant eksportmarked Første sektorforløb: 

SUNDHED
Juni, august-oktober 2022

Ét af initiativerne i regeringens 
handlingsplan. 

Formålet er at styrke bæredygtig 
eksport for danske SMV’er



Hvad får I ud af programmet? 

For de virksomheder der formår at gribe de muligheder som 
bæredygtighed og verdensmålene giver, er potentialet for innovation, 
vækst og differentiering markant. 

Med SDG Business Accelerator: 

 Får I indblik i de muligheder bæredygtighed og verdensmål kan 
give jeres virksomhed på et relevant eksportmarked 

 Kommer I på forkant med eksisterende og fremtidige krav på 
bæredygtighedsområdet

 Får I igangsat en konkret strategi til at styrke/igangsætte 
jeres bæredygtige eksport på et relevant marked 

 Får I etableret et netværk på et konkret eksportmarked

og får gennem programmet sparring med andre 
virksomhedsledere indenfor samme sektor 
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• 4 workshops i Danmark faciliteret af 
Implement Consulting Group og The 
Trade Council

• 1:1 rådgivning med eksportrådgiver på et 
relevant eksportmarked (til en værdi af 
50 timer) 

• Skræddersyet markedsbesøg på relevant 
eksportmarked 

• Sektorfagligt netværk og 
sparringsmuligheder 



Hvem kan deltage? (Sundhedsforløb) 
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• Medicinsk udstyr

• Velfærdsteknologi

• Robotteknologi

• Health tech

• Farmaceutiske råmaterialer 

• Biotek

• Farmaceutiske produkter 

• Underleverandører til life science industri

Danske SMV’er med

• Eksportpotentiale 
• Aktiviteter indenfor sundhed og life

science 
• Motivation (også på ledelsesplan) til at 

arbejde strategisk med bæredygtighed 
of verdensmål

Virksomhederne skal have løsninger med potentiale til at adressere de udfordringer som verdensmålene sætter 
fokus på

…Og som gerne vil arbejde mere indgående med 
• Hvilke verdensmål der er relevante for os? 
• Hvad skal vi måle og dokumentere? Er der særlige krav eller muligheder i eksportsammenhæng? 
• Hvad vi kan (og ikke kan) kommunikere omkring vores bæredygtige engagement



Match med relevant 
eksportmarked 
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 Hver virksomhed matches med en 
rådgiver i udetjenesten 

 1:1 mentorsparring mellem moduler med 
fokus på muligheder i markedet 

 Markedsbesøg hvor Roadmap kan testes 

Ved ansøgning angives ønskede 
markeder og argumentation herfor 

Eksportmarkeder*

Brasilien  Norge  
England Spanien 
Indien Sverige 
Kina Thailand 
Korea Tyskland 

*) Deltagende markeder. Hvis man som virksomhed har ønske om et andet 
marked må det gerne noteres sammen med en motivation herfor. 



Hjemmearbejde mellem workshops og markedsbesøg

pROGRAMINDHOLD

Sommerferie

Markeds-
match

20. Juni
København

Introduktion

Netværkssparring

Krav og 
muligheder

SDG kortlægning

Stakeholder
mapping

Start Roadmap

Workshop 2

16. August
Århus

Markedsbesøg

August/Sept.
Marked

Besøg i relevant 
eksportmarked 
Test Roadmap og 
hypoteser 

Workshop 1 Workshop 3 demodag

15. September
Århus

5. Oktober
København

Præsentation og 
feed-back på 
Roadmap for 
Change 

Next steps

Finansierings-
muligheder

ONLINE 
Velkomst

møde

Opsamling 

Verdensmål og 
muligheder

Brainstorm
Prioritering 

Netværkssparring

Start på Value 
prop (BMC)

Input Roadmap

Opsamling fra 
markedsbesøg  

Genbesøg mål og 
vision

Rapportering og 
dokumentation

Kommunikation
(narrativ, 
greenwashing)

Input Roadmap

Trade Council 
Mentor 

sparring 1:1

Trade Council Mentor 
sparring 1:1

Trade Council 
Mentor 

sparring 1:1



Praktisk information 
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• SDG Business Acceleratoren løber over fire måneder i juni, august, 
september og oktober 2022 

• SDG Business Acceleratoren koster 10.000 DKK per deltagende virksomhed

• I skal beregne ca. 50 timer per deltagende medarbejder. Vi mødes fysisk (i 
både Jylland og på Sjælland) samt online. Der vil også være 
’hjemmearbejde’ i mellem uddannelsesmodulerne

• Vi forventer, at I er motiverede (også på ledelsesplan) til at arbejde 
strategisk med bæredygtighed og verdensmål med henblik på at fremme 
jeres bæredygtige eksport

• Læs mere eller ansøg om deltagelse sdgbusinessaccelerator.dk 



Partnere 

SDG Business Acceleratoren er ét af 

initiativerne i ’Regeringens 

handlingsplan for FN’s verdensmål’. 

Programmet er drevet af 

Udenrigsministeriet i samarbejde med 

en række partnere, der alle har et 

fælles mål om at fremme bæredygtig 

eksport for danske SMV’er og styrke 

Danmarks fremdrift på en bæredygtig 

omstilling. 
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I samarbejde med
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Information og ansøgning 
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Få mere information eller ansøg om at 

være med på 

sdgbusinessaccelerator.dk


