
Din adgang til 
det indiske marked



NORDIN er din indgang til det indiske marked. Vi 
tilbyder et 11 måneder langt eksport- og innovations-
program, der er tilpasset netop din virksomheds behov. 

Med et team i både Danmark og Indien understøtter vi 
din virksomhed gennem hele forløbet: Vi laver 
markedsanalysen, finder kunderne og faciliterer 
møderne, planlægger rejsen og rådgiver dig under de 
endelige forhandlinger. 

Vi anerkender, at mange danske SMV’er har svært ved 
at afsætte de nødvendige ressourcer til et indisk 
eksport-fremstød, og derfor er vi med hele vejen. Det 
virker: 64% af vores første gruppe af virksomheder er 
nu aktive i Indien. 

nordins milepæle

Åben for ansøgninger og 
udvælgelse af virksomheder

Forberedelse af 
aftalegrundlag

Markedsanalyse 
og identificering af 
partnerskaber

Forretningsrejse til IndienOnline møder mellem 
danske og indiske parter

Facilitering af forhandlinger

marts - 
september 2020

JANUAR - 
FEBRUAR 2021

oktober - 
november 2020

MARTS - 
MAJ 2021

NOVEMBER - 
DECEMBER 2020

JUNI - 
AUGUST 2021

hvad tilbyder nordin?
• En dybdegående markedsanalyse af netop din

virksomheds potentiale i Indien

• Tilknytning til indiske sektoreksperter med kendskab til
markedet og personlige kontakter til relevante kunder og
klienter

• Rådgivning inden for kundepleje og kontraktforhandling,
produkttilpasning og POC, samt etablering af virksomhed i
Indien

• Planlægning og eksekvering af forretningsrejse til Indien

• Facilitering af møder med indiske partnere, både virtuelt og
fysisk i Indien

Den samlede værdi 
af disse ydelser 

beløber sig til
DKK 220.000 



DELTAGELSE UDEN VEDERLAG  
Da projektet er støttet af Industriens Fond, tilbydes programmet uden vederlag. Dog beder vi 
deltagende virksomheder dække egne rejseomkostninger til Indien samt et depositum på DKK 
5.000, som tilbagebetales efter programmets afslutning i august 2021. 

“NORDIN sikrede os adgang til centrale beslutningstagere, som det 
havde været svært for os at tilgå på egen hånd. Hvis du virkelig øn-
sker at komme ind på det indiske marked, så er NORDIN helt klart 
vejen frem.”

KEENAN PINTO
Founder & CEO, Nordetect

“NORDIN har været en enestående mulighed for vores virksomhed, 
og hvad vi gerne ville opnå i Indien: indgå i seriøse partnerskaber 
med solide indiske firmaer. NORDIN gjorde en kæmpe indsats for at 
bane vejen for os, og de fortsætter med at støtte og guide os. Shark 
Solutions giver NORDIN sine varmeste anbefalinger.”

JENS HOLMEGAARD
CEO, Shark Solutions

“NORDIN er med hele vejen, fra det øjeblik du udvælges, til du 
mødes med indiske partnere.”

HENRIK JT JENSEN
Global Sales Manager, Simatek

årgang 2019

VIRKSOMHEDER ANSØGTE

VIRKSOMHEDER BLEV UDVALGT

VIRKSOMHEDER GENNEMFØRTE PROGRAMMET

VIRKSOMHEDER ER NU AKTIVE  I DET INDISKE MARKED
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NORDIN er et partnerskab mellem Asia House, Green Inno-
vation Group, Dansk Industri og Innovation Centre Denmark, 
Bangalore. Vi tilbyder et målrettet og sammenhængende 
eksport- og innovationsprogram for danske SMV’er, der ønsker 
at tilgå det indiske marked. 

NORDIN er støttet af Industriens Fond, og programmet tilbydes 
derfor uden vederlag for de udvalgte virksomheder.

WWW.NORDIN.IO

TOM SEBASTIAN
INDIEN
ts@asia-house.dk
+91 99026 99111

PETER JOHANSEN
DANMARK
pj@asia-house.dk
+45 2987 8887




