
 

 
Knæk koden til 

logistikken 
 

Sådan løser du dine logistiske 
udfordringer ved eksport til Rusland 
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De tre bedste grunde  
til at eksportere til Rusland og SNG 

 

1. Toldunionen 
Rusland, Kasakhstan og Hviderusland har 
etableret en toldunion. Det letter told og 
certificering med fælles normer og ensretning 
af toldpositionsnumre. Så hvorfor kun sælge 
til Rusland? Man kan med held tage 
Kasakhstan og Hviderusland med i købet. 

 

2. Rusland er nu medlem af WTO 
At Rusland har kunnet leve op til WTO’s krav 
til international handel viser, at landet er klar 
til at handle på internationale vilkår. En anden 
konkret fordel ved medlemsskabet er 
nedsætning af toldafgifter og mere smidige 
certificeringsprocesser. 

3. Den russiske forbruger er købestærk og købevillig 
I disse år sker der et paradigmeskifte i Rusland. Middelklassen, som tidligere var præget af 
stagnation og økonomisk usikkerhed, er nu i vækst. På banen melder der sig en meget stor 
forbrugergruppe, som er købestærk, som bruger de penge de har, og som gerne vil investere i 
vestlige varer. Derfor er Rusland et uhyre lukrativt marked for danske eksportører. 
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Logistikvirksomheder med  
speciale i transport til Rusland og SNG 

 

ICT Logistics  

UNO Transport 

DSV 

SCAN Denmark 
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http://www.ict-as.dk/
http://www.ict-as.dk/
http://www.ict-as.dk/
http://www.ict-as.dk/
http://unoship.dk/Home.htm
http://www.dsv.dk/
http://www.scangl.com/cms/site.aspx?p=1293
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Carsten Skovs tre tips til dig 
der gerne vil eksportere til Rusland og SNG 

Tag logistikken alvorligt: 
Danske virksomheder skal være klar over, at logistikken rent faktisk spiller ind. Er du en lille 
eller mellemstor virksomheder, som har et mindre parti varer, der skal til Rusland, så bliver det 
nemt en meget dyr løsning for dig, hvis du ikke ved, hvor du skal gå hen. Logistikken spiller en 
meget stor rolle og har stor indflydelse på den endelige pris.  

Brug fagfolk: 
Logistikfirmaerne har den ekspertise, der skal til for at få varerne hurtigt og sikkert igennem 
toldstederne og ud til kunderne. Det er en ekspertise som er guld værd og sparer mange penge 
for små og mellemstore virksomheder, der vil ind på de her markeder. 

Hav styr på papirerne: 
Derudover så er det vigtigt at papirerne bliver udfyldt rigtigt. Der er mange mærkelige ting og 
certifikater, der skal laves inden for logistik. Hvis du ikke har styr på det, så kommer du ikke 
igennem med dine ting.  

Ruslandseksperten 





Kontakt Carsten Skov for et godt råd  
om logistik til Rusland og SNG 

 
Carsten Skov er leder af ICT Logistics’ 
repræsentationskontor i Minsk, Hviderusland. 
Hans kontaktoplysninger er: 
 
E-mail: csk@ict-as.dk  
Telefon: +375 29 875 6332  
Webadresse: www.ict-as.dk  
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Links til relevante blogindlæg  
på Ruslandskesperten.dk 

 

Den politiske situation i Rusland 

Holm & Brandt Rusland 

Portrætter og virksomhedsinterviews 

Korruption i Rusland 
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http://ruslandseksperten.dk/category/den-poltiske-situation-i-rusland/
http://ruslandseksperten.dk/category/den-poltiske-situation-i-rusland/
http://ruslandseksperten.dk/category/de-fantastiske-fire-holm-brandt-rusland/
http://ruslandseksperten.dk/category/portraetter-og-virksomhedsinterviews/
http://ruslandseksperten.dk/category/korruption-i-rusland/
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Tak for din  
opmærksomhed! 
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