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SCANDINAVIË: DE NOORDELIJKE LANDEN,  

EEN UNIEKE EXPORTMOGELIJKHEID 

 

 

Columdae ApS werd 10 jaar geleden, in 2012 opgericht in Denemarken, een bedrijf 

met een internationaal team, die allen lokaal werken, met een lange ervaring in 

verschillende industrieën en die de belangrijkste aspecten van snelle exportgroei en 

internationale verkoop begrijpen. Columdae ApS biedt een hoog niveau van 

professionaliteit met uitstekende kennis van het "werkveld" en de verschillende 

bedrijfsculturen, evenals de taal en het lokale netwerk.  

 

Alessio Pogliani, Account Executive Nederland, is de contactpersoon voor de leden 

van de Friese Exportclub. Hij heeft in Nederland gestudeerd en heeft een aantal jaren 

voor de Nederlandse overheid bij buitenlandse zaken gewerkt. Hij heeft ervaring in 

internationalisering, business development voor het MKB en marktonderzoek. Hij 

spreekt goed Nederlands, doch zijn moedertaal is Italiaans, en daarnaast spreekt hij 

ook vloeiend Engels. In het Columdae ApS-team is hij verantwoordelijk voor het 

ondersteunen van Nederlandse bedrijven, het zoeken naar exportgroei in de markten 

en landen waar Columdae vertegenwoordigd is en voor de coördinatie van alle 

activiteiten in Nederland.  

 

Kari Mäkeläinen werkt sinds 2001 bij Columdae en doet de bedrijfsontwikkeling en 

heeft de leiding over onze onderzoeksactiviteiten in Scandinavische landen. Samen 

met zijn team organiseert hij seminars en hij is het referentiepunt voor heel 

Scandinavië.  

 

Hoe werken wij: Via een korte vragenlijst doen we een eerste gerichte screening van 

het potentieel op de markt waarnaar u op zoekt bent en in wilt uitbreiden. De eerste 

waardebepaling van een markt is gratis, om u een specifiek beeld te geven van het 

exportpotentieel waarop u een gefundeerde beslissing kan nemen voordat u zich op 

die specifieke exportmarkt begeeft en de juiste partners vindt om mee samen te 

werken. 

 

Het doel van Columdae ApS is om uw nieuwe export te ontwikkelen, uw 

verkoopkansen in het buitenland te implementeren met unieke zakelijke contacten 

en commerciële informatie.  

 

http://columdae.com/
https://www.linkedin.com/in/alessio-pogliani-3a28915b/
https://www.linkedin.com/in/karitapiomakelainen/
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Wij bouwen samen met u aan een geavanceerd exportkanaal om uw succes in de 

verkoopuitbreiding te maximaliseren. Columdae kan op locatie de praktische 

verkoopactiviteiten voor u uitvoeren, dit gebeurt op een open, transparante wijze 

met volledige betrouwbaarheid. Deze werkwijze is een goed alternatief voordat u zelf 

op locatie in het buitenland mensen in dienst gaat nemen. 

 

 

Onze missie is: “Begrijp de wensen van klanten en bied oplossingen voor hun 

behoeften.” 

Onze visie is: “Oprichting van een gerenommeerd wereldwijd bedrijfsimago” 

 

Onze kernwaarden zijn de vijf E's:  

Elation, Empathy, Energy, Environmentalism and Exploration 

 

 

We helpen u met een reeks aan exportdiensten om elke markt waarin u wilt 

uitbreiden te begrijpen, evenals de belangrijkste zakenpartners die u kunnen helpen 

om sneller, goedkoper en met de juiste ondersteuning naar de markt te gaan. Reken 

op ons voor het vinden van de beste oplossingen op maat van uw behoeften, zodat 

u de juiste verkoopbeslissingen kunt nemen en voor die internationale expansie kunt 

gaan met minder risico's en tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.  

 

Wij bieden een 360° service, wat bedoelen wij daarmee: het volledige proces van 

praktijk tot juridisch- en fiscaal advies. Dat laatste doen wij met onze externe 

internationale sleutelpartner Andersen Tax & Legal. Een korte juridische fiscale scan 

wordt ook gratis aan de leden van de Friese Exportclub aanboden. 

 

 

Klanten/ distributeurs zoeken  

Columdae ApS zoekt actief naar de juiste klanten en distributeurs om uw bedrijf te 

vertegenwoordigen of om uw producten en diensten te distribueren. Wij zoeken actief 

naar nieuwe verkoopkanalen of business partners om u te ondersteunen, Ook helpen 

wij u als u een eigen kantoor wilt opzetten in het buitenland. 

 

Onze focus: 

 • Nieuwe eindklanten vinden: wij zoeken en vinden de juiste sourcing- of 

inkoopklanten in uw doelsectoren en bedrijven. 

 • Nieuwe importeurs of distributeurs: wij identificeren de beste vertegenwoordigers 

in uw doelmarkt(en), die uw producten efficiënt kunnen verkopen aan de juiste 

eindklantengroep(en).  

 

 

ZWEDEN  

Zweden is een op exportgerichte gemengde economie met een modern 

distributiesysteem, uitstekende interne en externe communicatie en geschoolde 

arbeidskrachten. Voor meer informatie en het opvragen van ons landrapport, kunt u 

een e-mail sturen naar: netherlands@columdae.com of alessio@columdae.com.  

 

 

DENEMARKEN  

Denemarken is een innovatie gedreven economie met veel ontwikkelde sectoren. 

Tegelijkertijd is Denemarken erg afhankelijk van buitenlandse handel, de openmarkt 

biedt veel zakelijke mogelijkheden en de Denen hebben een sterke koopkracht. 

Het is een aantrekkelijke exportmarkt voor elk buitenlands bedrijf met een uniek, 

innovatief product. Voor meer informatie en om ons landrapport te ontvangen, kunt 

u een e-mail sturen naar: netherlands@columdae.com of alessio@columdae.com. 

mailto:alessio@columdae.com
mailto:alessio@columdae.com


 3 / 3 
 

 

 

FINLAND  

Finland is de thuisbasis van enkele van 's werelds toonaangevende 

productiebedrijven in hun respectieve sectoren. Finland heeft geavanceerde klanten 

en ligt dicht bij de snelgroeiende en uitgestrekte Russische markt. Voor meer 

informatie en om ons landrapport te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar: 

netherlands@columdae.com of alessio@columdae.com  

 

 

NOORWEGEN  

Noorwegen heeft slechts 5 miljoen inwoners, maar is een van 's werelds rijkste landen 

per hoofd van de bevolking. Noorwegen bleef sterk tijdens de economische crisis. De 

economie blijft stabiel en blijft langzamer groeien. Voor meer informatie en om ons 

landrapport te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar: 

netherlands@columdae.com of alessio@columdae.com 

 

 

 

 

 

Contactgegevens: 

 

Columdae APS 
Hoofdkantoor is gevestigd in Kopenhagen – Denemarken 

Met vestigingen in Helsinki, Parijs en München. 

www.columdae.com 

 

Alessio Pogliani 

Trade Development Specialist 

m: +39 333 8184080 

email: alessio@columdae.com 

 

 

Kari Mäkeläinen 

m: +358 40 7483254 

email: finland@columdae.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columdae APS – we expand your business abroad – Work local, trade global! 

mailto:alessio@columdae.com
mailto:alessio@columdae.com
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