
 
 

日本市場にどう参入するか 
[How to enter the Japanese market] 

 
Gratis temamøde om det japanske marked for sundhed og velfærdsteknologi 

 
Onsdag d. 15. juni 2016 inviterer Teknologisk Institut og Welfare Tech 
Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi danske virksomheder 
med eksportambitioner i Asien - til temamøde om Japan. 

Arrangementet afholdes i samarbejde med Dansk Rehab Gruppe, der har mangeårig 
erfaring med eksportaktiviteter – især i forhold til Japan. 

Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi, som Teknologisk Institut er 
del af, samler førende danske kompetencer inden for sundhed og velfærdsteknologi i 
et nationalt netværk, som styrker udvikling, kommerciel udnyttelse og eksport af 
danske sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.  

I løbet af det seneste år har vi haft fokus på det store japanske marked for sundhed 
og velfærdsteknologi og inviterer i den forbindelse til temamøde om Japan som 
eksportmarked – hvor vi vil dele netværkets viden om eksportforberedelse og 
markedspenetrering til det japanske marked – til interesserede virksomheder. 

Arrangementet afholdes hos:  

Teknologisk Institut 
Forskerparken 10F 
5220 Odense M 

Program: 

12.30 – 13.15: Ankomst og netværksfrokost 

13.15 – 13.30: Velkomst og præsentation af dagens program v/Teknologisk Institut 

13.30 – 14.00: Introduktion til det japanske marked v/Troels Holdt-Nielsen, Area 
Sales Manager ved Guldmann. Guldmann har mangeårig erfaring med det japanske 
marked og vil bl.a. fortælle om sprogbarrierer, produkttilpasninger, certificeringskrav 
og samarbejdsudfordringer i relation til det japanske marked.  



14.00 – 14.45: Erfaringer med Japan som eksportmarked og markedstilpasning af 
produkter til nye markeder v/ Liv-Janne Fiksdal Hansen, administrerende direktør hos 
KR Hospitalsudstyr. Liv-Janne Fiksdal vil bl.a. fortælle om og fremvise KR’s seneste 
produkt, sengen Opus 5, der bl.a. har været fremvist på HCR-messen i Tokyo i 2015.  

14.45 - 15.00: Kort pause 

15.00 – 15.15: Eksportaktiviteter i Dansk Rehab Gruppe med fokus på DRG’s 
eksportnetværk og muligheden for at deltage i branchens eksportfremstød – bl.a. i 
Japan. Dansk Rehab Gruppes Senior Advisor Bendt Apollo Rasmussen er HCR-messen 
i Tokyos Skandinaviske kontaktperson – og har indgående kendskab til både messen 
og Japan. HCR-messen blev i 2015 besøgt af hele 119.000 mennesker. Hør bl.a. om 
muligheden for at deltage i et stor dansk delegation, der efter planen besøger HCR-
messen i oktober 2017. 

15.15 – 16.00: Spørgsmål, dialog, netværk og matchmaking deltagerne imellem.  
 

Kom om mød din næste samarbejdspartner på det japanske marked! 

 

Tilmelding via CareNets hjemmeside: http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=322 

Eller ved direkte henvendelse til:  

Anders Lyck Fogh-Schultz 
konsulent og netværksleder  
Teknologisk Institut: 
alfs@teknologisk.dk 
7220 3187 
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