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markedet  i Sydøstasien
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MArkEDET 
I Asien er der 580 millioner menne-
sker, der ikke har adgang til rent drik-
kevand. Urbaniseringen stiger og 90 
procent af Asiens spildevand udledes 
urenset. 

Behovet for rent drikkevand samt 
kontrol af spildevand er enormt. 

Vækstraten i Indonesien, Thailand, 
Philippinerne, Malaysia og Vietnam 
forventes i løbet af de næste to år at 
distancere sig fra resten af verden. 
I 2013 er den forventede vækstrate 
for de fem lande 6,1 procent mod 0,7 
procent i Eurozonen. 

UDforDringEn
Det er for mange virksomheder en stor 
udfordring at starte salg op i Asien. 

Det vigtigste er at være til stede på 
markedet, og det kan hurtigt generere 
mange omkostninger. 

Det koster ressourcer at finde den ret-
te distributør, få ordrer gennem ham 
og levere de bestilte varer. Derefter 
skal der opfølgning til i form af besøg, 
indhentning af viden om markedet, 
der skal laves brochurer, og produk-
terne skal vises frem på udstillinger.

Samtidig efterspørger markederne 
samlede løsninger. 

Hvordan løfter man de mange udfor-
dringer og øger salget, og hvordan 
bliver man del af en samlet løsning?



HvorDAn får DU DEl i ASiEnS 
vækST? 
Danish Water Technology House bliver 
en samarbejdspartner, der kender de 
asiatiske markeder og vejen ind for 
jeres produkter. En, der kan assistere 
i udvælgelsen af den rette distributør, 
og som kender til regler og dokumen-
ter vedrørende eksport til landet. En, 
der er til stede, som holder distribu-
tøren i gang, og en der sælger og 
implementerer samlede danske løs-
ninger.

 
Via Danish Water Technology House 
kan I få del i det sydøstasiatiske mar-
ked, samtidig med at I kan koncen-
trere jer om andre markeder.

Asiens
vækst

Danish Water Technology House 
er en del af projektet 

Challenge:Water



Challenge:Water arbejder i 
øjeblikket med koncepterne 
nedenfor. Vi færdigudvikler og 
implementerer, i den række-
følge koncepterne er modne. 
De første koncepter sælges i 
øjeblikket, og forventes imple-
menteret i 2014: 

• Optimering af drikkevands-
distribution og NRW reduk-
tion.

• Decentrale vand- og spilde-
vandsløsninger, inkl. drifts- 
og service koncept.

• Flood control og manage-
ment.

• Grundvandskortlægninger.
• Hospitalsspildevand.
• Integrerede vand og energi 

løsninger til industrivirk-
somheder og industriområ-
der.

• Vandgenbrug og recycling i 
industrien.

• Slamhåndtering og anven-
delse.

• Vand til brug i fødevarein-
dustri med fokus på fødeva-
rekvalitet.

• Aquakultur.

   på vej  
Koncepter

leak on drinking water pipe



indenfor produktsalg kan DWT House 
tilbyde:
• Omfattende markedsviden om vand-

sektoren i SØA.
• Assistance med opsætning af salgska-

nal, evt. ansættelse af deltidssælger 
i huset.

• Bistand til partnersøgning, markeds-
analyse via f.eks. Udenrigsministeriet 
eller andre. 

• Synergi ved samarbejde mellem flere 
virksomheder for lavere omkostnin-
ger.

• Assistance med salg og marketing.
• Sparring og assistance i forbindelse 

med leverancer etc.
• DWT House plejer distributøren og 

sikrer fremdrift.
• Fælles markedsføring af danske pro-

dukter til vandsektoren.
• Fælles showroom for danske produk-

ter.
• Fælles deltagelse i udstillinger og 

salgsarrangementer.
• Fælles tekniske seminarer for kunder. 

indenfor salg af fælles løsninger kan 
DWT House tilbyde:
• Indsamling af viden om potentielle 

projekter og pleje af projekthavere.
• Facilitering af fælles løsninger tilpas-

set lokale forhold sammen med lokale 
partnere. Vi arbejder allerede med de 
første fælles løsninger.

• Markedsføring af løsningerne; de rig-
tige løsninger til de enkelte markeder. 

• Udarbejdelse af projektfinansiering, 
lån, ”EPC” eller Public Private Part-
nership.

• At stå i spidsen for implementering af 
løsninger, hvor det er ønsket.

WHAT’S in iT for yoU?  
Ideen med den globale del af Challenge:Water er at oprette et hjemsted for dan-
ske vandvirksomheder i Singapore, hvorfra markederne i Sydøst-Asien betjenes.
Danish Water Technology House tilbyder at være den lokale repræsentation for 
danske vandvirksomheder, hvilket giver den nødvendige tilstedeværelse på mar-
kedet. Samtidig giver det en mulighed for både at få varetaget individuelt pro-
duktsalg og deltage i salg af samlede løsninger, hvor de to elementer understøtter 
hinanden.
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Challenge:Water er et projekt, der 

drives af ferskvandscentret i Silke-

borg. 

Projektet er delt i en regional og en 

global del. Danish Water Technology 

House hører til den globale del.

EnviDan, DHi og Eksportforeningen 

er ansat til at få projektet i luften og 

være en del af det fremover. 

Hvem er Challenge:Water? 

EnviDan er en af Danmarks førende 
ingeniørvirksomheder på spilde-
vandsområdet og har siden 1995 
specialiseret sig i planlægning, råd-
givning og udvikling til den danske 
vandsektor. Gennem sine medarbej-
dere har EnviDan mange års erfaring 
med Sydøst-asien. De har gennem-
ført talrige projekter i en række af 
de sydøstasiatiske lande samt haft 
kontakt til vandmyndigheder og po-
tentielle kunder i området gennem 
mange år.

ferskvandscentret er Danmarks stør-

ste udbyder af kursus- og trænings-

aktiviteter indenfor vandområdet. 

ferskvandscentret huser en bred 

vifte af virksomheder og forsknings-

institutioner, der gennem innovative 

samarbejder udvikler nye løsninger 

til vandsektoren.  



Hvem er Challenge:Water? 

DHI er en selvejende, international 
rådgivnings- og forskningsorganisa-
tion. DHI har eget kontor i Singapore 
med 220 medarbejdere. Derudover er 
de repræsenteret mange andre steder 
i regionen og har betjent kunder i 
området i årtier. DHI har leveret til 
mange myndigheder, har et meget 
omfattende netværk samt erfaring i 
salg af produkter.

Eksportforeningen er en landsdæk-
kende, nonprofit forening ejet af over 
500 danske virksomheder. Gennem 
Danish Water Technology Group har 
Eksportforeningen kontakten til den 
danske vandbranche og kender udfor-
dringerne for de små og mellemstore 
virksomheder i Danmark. Samtidig har 
foreningen siden 1965 bragt danske 
virksomheder ud på eksportmarkeder-
ne, og gennemført mange fremstød i 
Sydøstasien.



Din genvej til 
markedet  i Sydøstasien

kommer I med?
Hvordan
Danish Water Technology House er planlagt til at starte op i Singapore med 
de første virksomheder pr. 1. januar 2014. 

indtil da arbejder vi med udvikling af koncepter samt den økonomiske og 
juridiske model, så alle forhold omkring økonomi, ansvar og rettigheder 
bliver afdækket.

Hvis i er interesseret i at høre mere og være med fra begyndelsen, så 
kontakt os: 

ovErorDnET ProjEkTlEDElSE:   ferskvandscentret
Vejlsøvej 51
DK-8600 Silkeborg
www.challengewater.org

Torben revald
Tel: +45 8921 2119
tr@challengewater.org

TilMElDing og yDErligErE 
inforMATion:

jens Baadsgaard Pedersen, Project Director
Tel: +45 2713 8001
jbp@challengewater.org

ilse korsvang
Tel: +45 5089 4488
iks@challengewater.org  

Palle lindgaard-jørgensen
Tel: +45 6162 7275
plj@challengewater.org


