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For Radiometer, der producerer måleudstyr til 
medicinalindustrien, udgør de afrikanske markeder 
et kæmpe potentiale. Men for at få foden indenfor 
på kontinentet, kræver det indgående kendskab til 
kulturen og kontakter i de enkelte lande. Det leverer 
en mand som Edgar Ikombo.

Edgar Césaire Ikombo er født i Congo og har været 
ansat hos Radiometer i mindre end et år. Men han har 
allerede bidraget med overordentlig stor værdi til for-
retningen i sin rolle som Project Manager.

”For at kunne begå sig på de nye markeder i Afrika, er 
det afgørende, at du har forbindelser og kendskab til 
kulturen der. Det er i høj grad relationsbaserede mar-
keder, og jeg har med mit netværk og min sproglige og 
kulturelle baggrund fungeret som brobygger. Jeg har 
et vestligt perspektiv, men kender samtidig afrikanske 
kulturer. Jeg har kunnet bringe nærhed, tryghed og til-
lid ind i relationerne, fordi jeg ved, hvordan man begår 
sig på kontinentet. Jeg ved, hvordan jeg skal reagere 
i forskellige situationer. Det er helt afgørende, for du 

køber fra mennesker, du kan lide, som du kender og 
stoler på,” fortæller Edgar.

Radiometer har længe ønsket at komme ind på de 
østafrikanske markeder, fortæller Vice President i HR 
Jesper Isaksen:  

”For os er adgangen til det afrikanske kontinent en 
rigtig stor mulighed. Der ligger et meget stort vækst-
potentiale, men det har været en svær nød at knække 
på grund af de lokale forhold. Og sådan er vores for-
retningsmæssige virkelighed. 97 % af vores samlede 
løsninger går til eksport til hele verden. Hvis vi skal 
kunne forstå markedet, skal vi kunne forstå forskellige 
kulturer, og det gør vi kun ved at være mangfoldige.”

”Vi har brug for folk i Danmark som Edgar, der har en 
god fingerspidsfornemmelse for, hvad der foregår i et 
andet land. Hvordan arbejder man på hospitalerne 
rundt om i verden? Hvordan leder man en gruppe i et 
andet land og får det bedste ud af det? Det skal vi forstå, 
ellers mister vi konkurrencekraft,” fastslår han.
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Nyt markedspotentiale på det afrikanske kontinent

“Hvis vi skal kunne forstå 
markedet, skal vi kunne 
forstå forskellige kultu-
rer, og det gør vi kun ved 
at være mangfoldige
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