Norgeskonsulenter

JHV Media Consult – Joakim J. Hvistendahl
Hovedbrancher/områder:
1. IKT – både offentlig og privat.
Offentlig: Markedsanalyse og businessplan for Dataproces (dansk leverandør til det offentlige),
der ønsker at tilgå det norske marked. Indenfor de første seks måneder var de første aftaler på
plads med en norsk kommune. Arbejder videre på udbredelse i det norske marked.
Privat: Businessplan og indtog på det nordiske marked (herunder det norske) for ppi media
(tysk), Lineup (UK) og OwnLocal (USA). Ivaretager salget for flere av disse, og de første aftaler
kom på plads efter tre måneder.
2. Turisme og rejseliv (herunder luftfart)
Som partner i luftfartsmedie check-in.dk er der oparbejdet en indgående branchekendskab og
solidt netværk i Norge.
3. Generel etableringsvejledning
So udflyttet ord a d har ko sule te ”i dfødt” sproglige og kulturel ke dskab og forståelse
for Norge. Har også et bredt netværk indenfor flere brancher. Har blandt andet hjulpet den
danske iværksættervirksomheden Radicover.dk at etablere sig på det norske marked.

Kompetencer:
JMC indehaver en række kompetencer og netværk indenfor flere brancheområder. Tabellen nedenfor
forsøger at give et indblik i relevante brancheområder og netværk heri, på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er
lav kompetence eller netværk, og 10 anfører stor kompetence eller netværk.
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Firmanavn: JHV Media Consult
Adresse: Skalhuse 5
Telefonnr.: +45 40842254
Mail: joakim@jhvmedia.dk

Hvilke opgaver kan jeg løse for nordjyske virksomheder?











Etablering på det norske marked
Markedsanalyse
Produktportefølje
Logistik
Forretningsplan
Oversættelser
Budget
Kontakt til netværk
Salgsfremmende arbejde
Kundebesøg

Geografisk placering
Den geografiske placering for JHV Media Consult er i Nibe i Aalborg kommune. Arbejdsområde i Norge er
primært området syd for Trondheim, men kan ivaretage opgaver i hele landet.

