VI LEVERER DETALJEREDE
OPLYSNINGER OM
DANMARKS UDENRIGSHANDEL
Få indgående viden om handlen med
specifikke produkter eller afdæk vækstmuligheder og nye potentielle markeder.
Dette er blot et eksempel på Danmarks
Statistiks standardprodukter til virksomheder.
Af Louise Albæk

aktører på markedet. Produkterne kan give et
overblik over samhandelen med et specifikt
land og strømmen af varer, der går ind og ud af
Danmark.
Bestil en af produktpakkerne og få leveret let
tilgængelige tal med e-post på måneds-, kvartals-, eller årsbasis.

Shippingpakken
Med shippingpakken klarlægges det danske
handelsmønster med udlandet. Man får bl.a.
månedlige tal for eksport/import for de lande,
man vælger, overblik over hvor mange virksomheder, som handler inden for en varekode, og
toplister på både vægt og værdi.
Se mere på www.dst.dk/shipping

Vi har udviklet standardprodukter, som gør
det muligt at følge med i den danske udenrigshandel – helt ned i detaljen. Man kan bl.a.
få oplysninger om én eller flere af godt 10.000
varekoder, fx pris, mængde, vægt og antal

Ambassadepakken
Ambassadepakken er udviklet med tanke på
de behov man har på ambassader, handelskonsulater mv. Pakken giver et overblik over
Danmarks samhandel med ét eller flere lande.
Det gør det bl.a. muligt, at pege på indsatsområder med henblik på at styrke samhandlen.
Se mere på www.dst.dk/ambassadepakken
Firmapakken
Pakken er for private virksomheder, som ønsker
at følge med i udenrigshandlen med udvalgte
varer. Pakken giver bl.a. gennemsnitspriser
på de varer (godt 10.000 varekoder) du har
interesse i, og giver derfor mulighed for at
afdække eksportmuligheder samt bidrager med
oplysninger om antal aktører på markedet.
Se mere på www.dst.dk/firmapakken

Prisliste for produktpakkerne
1-8 landekoder

1.683 kr.

9-15 landekoder

2.693 kr.

16-40 landekoder

4.039 kr.

41-99 landekoder

5.385 kr.

100-200 landekoder

12.117 kr.

Kontakt OS:
Spørgsmål til
produktpakkerne
kan rettes til Kundecenter
i Danmarks Statistik
Tlf. 39 17 35 44
kundecenter@dst.dk
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