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Klaus leffers, hovedaktio-
nær, Valeur

“Vi trækker  
typisk på  

erfarne tekniske 
sælgere 

 i aldersgruppen 
50 til 65 år”

Telemarketing
firmaet Valeur  
åbner afdeling i 
Tønder og satser 
på at blive binde
leddet mellem 
danske virksom
heder og tyske 
kunder

Af Uffe Hansen, Hamborg

Jagten efter kunder og le
verandører på tværs af den 

dansktyske grænse giver mar
kedsmuligheder. 

Det mener Klaus Leffers fra 
telemarketingfirmaet Valeur 
med hovedsæde ved Aarhus. 
Derfor åbner han en ny afde
ling ved den tyske grænse i 
Tønder, hvor målet er at være 
giftekniven, som får skabt 
partnerskabet mellem danske 
firmaer og tyske kunder.  

“Vi går fra at være en klas
sisk mødebookervirksomhed 

til at være et konsulenthus, 
hvor vi i Tønder ser en strate
gisk mulighed for at skalere 
virksomheden op,” fortæller 
Klaus Leffers, adm. direktør 
og hovedaktionær. 

Afdelingen i Tønder er før
ste skridt, der i startfasen be
mandes med en enkelt medar
bejder. Ambitionen er flere, og 
at netop dette forretningsom
råde på sigt kan styrke Valeurs 
bundlinje. 

Første møde afgørende
Han spår markedsmuligheder, 
fordi mange danske virksom
heder, som gerne vil ekspor
tere, mangler den konkrete 
indgang til potentielle tyske 
kunder. 

“Det er en velkendt udfor
dring at få skabt de første mø
der i Tyskland,” siger han. 

Virksomhederne kender ikke  
markedet godt nok, og de ved 
ikke, hvem i en given virksom

hed der er den rette kontakt
person. Og de kan ikke sproget. 

Det samme gælder med om
vendt fortegn i Tyskland, hvor 
tyske virksomheder jagter 
danske kunder. Valeur er ikke 
ene om at rådgive eksport virk
som heder, men ifølge Klaus 
Leffers er der et overset po
tentiale. 

Går efter 50-65 årige
“Vores styrke er medarbejdere 
med et speciale inden for den 
tekniske industri. Vi arbejder 
rent business to business, og vi 
trækker typisk på erfarne tek
niske sælgere i aldersgruppen 
50 til 65 år. Det giver en stor 
fordel, fordi de kan snakke ind 
til det niveau, kunderne er på. 
Det nytter ikke med 22årige 
telefonsælgere til den opgave,” 
siger han.

Ved at placere sig tæt på 
grænsen forventer han også en 
lettere adgang til nye medar
bejdere med bedre sprogkom
petencer. Afgørende for succes 
er at kunne tale tysk til tyske 
kunder og dansk til danske le
verandører. 
Den vurdering deler adm. di
rektør i brancheforeningen 

Dansk-Tysk Handelskam-
mer Reiner Perau. 
“Danskere og tyskere føler sig 
meget mere tilpasse og trygge 

i deres modersmål. Og når man 
skal sælge noget, som i dette 
tilfælde er det første konkrete 
møde, kan sproget blive den 
afgørende forskel,” siger Rei
ner Perau. 

Det første telefonopkald
Alene det at ringe op til den 
rette kontaktperson er en spe
cialisering, hvor det kan få stor 
betydning, hvis sprogbarrieren 
er væk. 

“Det giver mening at placere  
sig i grænseområdet, fordi man 
på den vis kan få personale  
med, der kan begge sprog, som 
kan servicere i begge marke
der,” tilføjer brancheorganisa
tionens direktør. 

Handelskammeret og Dan
marks ambassade og konsula
ter i Tyskland er blandt de til
bud om konsulentbistand, som 
danske virksomheder også kan 
trække på.

Reiner Pereau frygter ikke 
en stigende konkurrence. Der 
vil være plads til alle, mener 
han. 

Pres på kerneydelse
Klaus Leffers forventer, at den 
tyske offensiv vejer tungt i Va
leur i de kommende år. Virk
somheden med omkring 40 
ansatte er midt i et skifte, hvor 
den klassiske telemarketing
forretning er på retur, og der 
er ekstra behov for at justere 
forretningskonceptet.

Han forventer, at åbningen 
af en ny afdeling i Tønder vil 
blive en drivkraft i at øge virk
somhedens bruttofortjeneste 
med 33 pct. til 20 mio. kr. i lø
bet af de næste fem år. 
I Tønder lejer Valeur sig ind 
hos kommunens erhvervs
fremmeorganisaiton House 
of Exporters. 

ufha@borsen.dk

Jysk giftekniv vil bane 
eksportvej til Tyskland

Valeurs adm. direktør Klaus Leffers ser markedsmuligheder i at skabe kontakt mellem danske 
virksomheder og tyske kunder. Foto: Hans Christian Jacobsen.
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Tyskland skal løfte 
Valeurs indtjening
Valeur skal finde nye 
markeder, som opvejer 
tilbagegang i telemarketing

Valeur regnskaberKilde: 

bruttofortjeneste/mio. kr. 

uha

 ■ �Telemarketingfirmaet�Valeur har 40 ansatte. Efter besøg i 
Sydtyskland sidste år så Klaus Leffers en forretningsmu-
lighed i at skabe den første kontakt over grænsen. 

 ■  Behovet for klassiske telemarketingopgaver er på retur. 
Derfor skal virksomheden gå nye veje for at skabe vækst. 

 ■  Åbner afdeling i Tønder, der skal skaleres op, hvis man får 
flere�kunder�og�finder�de�rette�medarbejdere.�

 ■  Firmaet er stiftet af Klaus leffers mor, Karin Valeur. Et ge-
nerationsskifte har gjort Klaus leffers til hovedaktionær.  
             uha

FAKTA    Valeurs vej til det tyske marked

VIRKsOmHeDeR

   

Ring 72 42 33 20  
og få kontakt  
med Danmarks 
mest værdifulde 
læsere.

Investor søger  
modne virksomheder

Se vitalinvest.dk
Ring 30 25 68 72

Spar op til

50%

Vester Voldgade 5, København  .  33 12 13 94  .  troelstrup.com
Mandag - Torsdag 10-18  .  Fredag 10-19  .  Lørdag 10-16

Boss   .  Bra x   .  By Malene Birger   .  Canali
Clark s   .  Eduard Dressler   .  Elise Gug   .  Eterna

Eton   .  Garment Project   .  Geox   .  Lacoste
Lloyd   .  Ma x Mara   .  Moreschi   .  New Balance

Paul & Shark   .  R alph Lauren   .  Stenströms
Tiger of  Sweden   .  Woolr ich og mange f lere

Mode på 5 etager til  mænd og kvinder

18.  – 22.  april

Sæsonudsalget  gælder udvalg te
produkter fra kollektionerne.

319,99
kr 

Introduktionspakke 3kg Italienske top mærker 

501,95kr 

Spar 
36% 

Daglig afgange til / fra

 BELGIEN

Padborg 74 30 36 00
København 36 34 40 60

https://troelstrup.com

