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HANT I KULTT]RKVARNEN
,rMade in Germany"
Ett

rO-tal personer

ko- till

till föreläsningen

Svenska

klrkan den 13 mrs för

ir

Cermmy", som handla
de om sLjlinaderna metlan svosk och tysk (afCirs)kultur.
att lyssna

,,Made

Sverige och Tyskland ä väldigt framgängsrika pä itenatio
nellt plan. Men v;igen till framgäng är olila. Varför? Vad är
Varifrän kommer de olika lösningama? Vad ;n styr

"kultur"?

kan i den svenska och tyska (a{Iiüs )kuttuen?

Den tyska marknaden är stor ocL det 6ms mhga dmser,
82 miljoner konsumento och ca 3,6 miljoner ftir€tag bjuder
pä en av v;irldens största marknader med hög köpkraft och
hög potential.

Inför dema ba\rund b0r man ställa sig de viktigaste
&ägotu för frmgäng inom näringslivet och pä jobbet
som t ex.: Väd är bra kommuikationT Vad;ir bra ledarskap? Hur fattar man bcslut och fijrhandlar? Hur bör

man ge feedback? Hur marknadsför man produkter och
presenterar dem pä mässor? vad :ir bra säljargument?
SvueD Däste passa in pä den tysLa marknaden och är gi
vetvis (delvis) olika i Tyskland och

sve

ge.

För att kunna ß rätt svar ä det viltigt att, ä ena sidan
förstä vad som är Tyskland och vilka lyskarna är och ä
Ddrä sidan, vilka os[riura regler de följer. Dema
"upptä&tsfärd' är bäde sp:innande ocL givande även för
dcn egna personliga utvecllingen! Speciellt om man samüdigr gär pä 'uppräcl(rsfird' i siD egen kulrur.

För at1 kunna lyckas pä den tyska marhaden bäde som
företagarc och som anställd gäller det att förstä hur
Tyskland och tyskrna "fimku". Förutsättningarna i
Tyskland och Sverige ä mycket olika och därför är strategierna till framgäng ocksä my&et olika.

Förstär vi varlör vi sj:ilva är som vi :ü och :ir vi medvetna
om vilka oslcivna regler vi följer sä kaa vi beroende pä
situation och mäl välja ut det bästa tillvägagängssättet ftän
tvä aff&skulturer, som i internationell j:imförclse bäda är

Den tyska marknadens storlck och mänglald irurebä bl.a. att

Tysklaad ür stort, inspirerande, sümulerande och otroligt
nängfaldigt pä mänga olikä säu. Det är en stor chans att
lära för livel och med en viss skicklighet även lära för
företaget det är sä vi kar upptäcLa och skapa det'Iilla
extra', som ger oss större chanser även pä Lemma-

konlunensen i TysLland ür benLärd. Tyskar lär sig frän
bamsben att konkurera och att höras och s).nas. Hörs och
syns man intc, lägger ingen märke till en. Det tuns konlur
rens pä individuell nivä blmd klass , studielompisar och kollcgor men ävcn mellar avdelniagar pä ett och samna före
Tyskar tror att koDlurrens stimulerar effektivitet och viljan
att leta efter nya och bättre lösningar. Därför gäller det att
marknadslära sig sj:ilv och sina produkter pä ett tydligt sätt.

)tterst limgängs Ia.

Vill ni fördjupa er mer i ämnet är ni välkomna att läa
hinä Dubli.crinoar Di hin hehrida trs$ \re1v\ nerTack alla som kom och lyssnade. Jag hoppäs att ni ty&te
det var lika tevligt som jag. Ett stort tack ivcn till
Svenska klrLm och
i Tyskland" för ett trevligt
arrangemang.

"Hemma

Uta Schulz

Ett stott tack t;11 Uta
Schutzf;t en tevtig,
ltuorik och an<lerhällande

firctäsning!

