
Hvordan lykkes med business 
internasjonalt - 7 tips for SMB
I Norge er det mange 
små bedrifter med 
internasjonale 
ambisjoner. Lykkes man 
med internasjonale salg, 
kan det bety suksess og 
videre vekst, men det 
krever at man fokuserer 
på de rette kundene, og 
at man faktisk får betalt. 
Her er 7 tips for å lykkes.

2. Markedssegmentering
Finn de rette kundene ved å kartlegge 
og segmentere markedet som kan være 
interessert i dine produkter eller tjenester.  
Ikke kast bort tiden på kunder som ikke kan 
betale, men undersøk risikoprofiler før du 
etablerer langsiktige relasjoner.  

3. Sett deg inn i lover og regler 
Jobber du mot større utenlandske kunder, 
eller har store leveranser, bør du også se på 
internasjonale regler og krav. Sørg for at du har 
forstått lovene som gjelder i det landet  
du ønsker å gjøre forretninger i.

5. Betalingsrutiner og inkasso
Det er optimalt å benytte forhåndsfakturering, direktebetaling via 
nettløsninger eller kredittkort, men fremdeles er mange avhengig av 
å sende faktura med en viss kredittperiode. Rutiner for betaling og 
dokumentasjon, tillatt kreditt og inkasso bør avtales på forhånd, helst 
gjennom standardvilkår i avtalen. Ved store beløp/leveranser anbefales  
krav til garanti fra banken. Sjekk også med inkassobyråer og deres  
erfaring med å inndrive inkasso fra det lokale markedet. 

6. Overvåk kundenes betalingsevne 
Endringer i kundenes betalingsevne skjer gjerne uten at du som leverandør 
merker noe - før betalingen plutselig uteblir. Ettersom det er upraktisk å 
kontrollere en kundes betalingsevne hver gang du sender faktura, er det 
bedre å kontinuerlig overvåke kunden. Den mest effektive løsningen er å 
sette opp overvåking og varsling på kundeporteføljen – slik at du får en 
automatisk e-postvarsling når risikoen øker. Du velger selv hvilke endringer 
du ønsker å overvåke. 

7. Tenk på kulturen
Det er viktig å tenke på at det som fungerer i hjemlandet ikke nødvendigvis 
fungerer i land der kulturen, språket, samt skikk og bruk er annerledes. 
Noen av verdens største foretak har begått store feil når det gjelder 

4. Kredittsjekk 
Det er smart å foreta en internasjonal kredittsjekk på utenlandske kunder.  
For å få et oversiktlig bilde av den økonomiske situasjonen, er det lurt å benytte 
en tjeneste som viser blant annet kredittscore og negativ informasjon. I tillegg 
til å kontrollere det rent finansielle, bør du også sjekke eierstruktur og eventuelt 
virksomhetens hvitvaskingsrisiko. 
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1. Forstå markedet
Det er effektivt å benytte 
internasjonale databaser til å 
hente ut informasjon og rangere 
markedsaktørene i et land ut 
fra størrelse, soliditet og vekst. 
Informasjonen kan også gi god 
innsikt i lønnsomheten i det lokale 
markedet, konkurrentene og 
etterspørselen etter dine tjenester. 

Ønsker du mer informasjon?
Creditsafe kan fortelle deg mer om hvordan du kredittsjekker internasjonale 
foretak og hva du bør tenke på når du gjør forretninger i utlandet. 

For mer informasjon om våre utlandsopplysninger, ta kontakt med  
oss på telefon 800 24 722 eller send en e-post til sales@creditsafe.no.


