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0 Japanerne fik et indblik i, hvordan Heidi Zilmer arbejder, når
hun maler tapet. PRIVATFOTO

0 Der blev også tid til at køre en tur i en åben Audi sammen
med nogle af de nye kontakter. PRIVATFOTO

0 Heidi Zilmer var også ude at se på seværdighederne, bl.a.
dette tempel. PRIVATFOTO

3Lokalt netværk
viste vejen til 
international 
satsning

Af Rasmus Blicher
rb@hsfo.dk

HØLKEN - Heidi Zilmer er en
anelse træt, for hun er net-
op vendt hjem fra 14 dages
ophold i Japan. Men træthe-
den overskygger på ingen
måde begejstringen over, at
det nu for alvor ser ud til, at
Heidi Zilmer ikke længere
kun er et lokalt navn inden
for design af tapeter, men
også et internationalt navn. 

- Det er helt vildt så me-
get, der er sket på de seneste
14 dage, så jeg tør slet ikke
tænke på, hvor jeg er om
fem år, siger hun. 

Tog chancen
Det er et år siden, at Heidi
Zilmer lagde sit arbejdsliv
om. Før var hun underviser
på Syddansk Erhvervsskole,
malede og designede tape-
ter og havde sit galleri ved
hjemmet på Toldvejen i Høl-
ken. Men efter at hun blev
en del af Odder Håndbolds
erhvervsnetværk, OVE, fik
hun pludselige modspil fra
de hårde, lokale erhvers-
drenge. 

- Hvad vil du med din virk-
somhed? Hvor stort er over-
skuddet? Kan du satse 100
pct. på en af aktiviteterne?. 

Spørgsmål, der fik Heidi
Zilmer til at genoverveje sin
virksomhed, Malerfirmaet
Heidi Zilmer. 

- Jeg blev overbevist om,
at jeg laver noget, der kan
have et stort internationalt
potentiale, og at det er ta-
pet, jeg skal satse på. Både
at designe det og trykke det,
men også det håndlavede ta-
pet, fortæller Heidi Zilmer,
der derfor nedlagde sin
gamle virksomhed og etab-
lerede en ny, „Zilmer’s“. 

Det var ikke en let beslut-
ning. Undervisningen gav
dels en fast indtjening, dels
prestige. Galleriet havde
hun brugt lang tid på at

etablere. Men hun valgte at
satse og kaste sig ud i et
hårdt halvt år, hvor hun bl.a.
lavede en forretningsplan
for den nye virksomhed.
Der var få indtægter og
mange udgifter i den perio-
de. 

Blev genert til festen
I august var forretningspla-
nen færdig og gennem bl.a
Udviklingodder, kom hun i
forbindelse med Udenrigs-

ministeret. Hun fik kontak-
ter i Japan, og før hun havde
set sig om, udstillede hun på
en messe, hvor der kom
25.000 besøgende over tre
dage. 

En aften var hun til en stor
fest hos en designer i Japan,
hvor toppen af designere fra
hele verden var til stede. 

- Jeg havde alle mulighe-
der for at få nogle gode kon-
takter, men så blev jeg gen-
ert, fortæller hun. 

Så hun stillede sig lidt til
side og kiggede bare på alle
gæsterne. Men en høj, lys
kvinde får ikke lov til at stå i
fred ret længe. Hurtigt kom
hun i kontakt med mange
vigtige mennesker. Kontak-
ter hun kan benytte sig af,
når hun til maj skal af sted
igen til en stor udstilling. 

- Der er et kæmpe marked
i Japan, for de har en stor
kærlighed til Skandinavien
og det enkle design, vi står
for. De værdsætter også
kunst og godt håndværk. 

Udfordringen er, at japa-
nerne ikke er vant til at bru-
ge tapet, så det er et nyt
marked. 

- Derfor er jeg blevet anbe-
falet at sælge mit tapet i
rammer som dekorationer,
siger Heidi Zilmer, der fik
uddelt næsten alle de 500
visitkort, hun havde med.
Og fik næsten lige så mange
igen fra andre. 

- Det er en hel kultur om-

kring visitkort i Japan, hvor
man kigger hinanden i øjne-
ne og bukker, når man ud-
veksler visitkort, fortæller
Heidi Zilmer. 

Tager til mellemøsten
Hun har store forventninger
til satsningen i Japan. Men
eventyret stopper ikke der. 

- Det er svært for mig at si-
ge, hvor langt jeg kan nå,
men jeg bliver hele tiden be-
kræftet af folk udefra om, at
der er et stort potentiale for
min virksomhed, siger hun
og tilføjer:

- I 2013 satser jeg på Ja-
pan. I 2014 satser jeg på mel-
lemøsten og bla. Dubai og
derefter de europæiske lan-
de.

Heidi Zilmer har desuden
stadig mange aktiviteter i
Danmark, og hun arbejder i
øjeblikket på et gods i Tirs-
bæk. 

Zilmers japanske eventyr

0 Der var både journalister og mange potentielle kunder, da Heidi Zilmer viste, hvordan hun arbejder ved en japansk messe med
25.000 deltagere. PRIVATFOTO

Netværket Ove 
3 VViippppeenn er en erhvervsklub under Odder håndbold. Den har
eksisteret siden 1998 og har 130 lokale medlemmer. OVE er
et erhvervsnetværk, der hører under Vippen.

3 II  ddeenn  OOVVEE--ggrruuppppee, der var med til at få Heidi Zilmer, til at 
genetablere sin virksomhed var John Wallbridge, Opel, Kurt
Christensen, Spektrum, Henrik Dinesen, i-data, og konsulent
Henrik Bentsen.

Den talende 
stafet

3 Horsens Folkeblad
indledte for nylig en serie
med stafetsamtaler. Det er
interviewpersonen, der 
vælger emnet og sender 
stafetten videre. 

3 Første gang var det 
formanden for Odder Moto
Cross Klub, Klaus Rafael 
Jensen, der fortalte om sin
passion for klubben og 
motorsport. I dag er der 
maleren Heidi Zilmer. Hun
giver stafetten videre til
Henrik Bentsen, der har 
fungeret som hendes 
mentor i forbindelse med
omlægningen af hendes
virksomhed.

0 HHeeiiddii  ZZiillmmeerrss  ssppeecciiaallee er
håndlavet tapet, men hun 
designer også trykt tapet, der
er noget billigere. Det dyreste
tapet, hun har lavet, er med
24-karat guld og koster
13.500 kr. pr. kvm. PRIVATFOTO


