
Markedsmuligheder i 
Central- og Østeuropa

Miljøstyrelsens Luftambassadør inviterer, i samarbejde med 
Eksportrådet og Teknologisk Institut i Aarhus, til workshop 

d. 24 juni om eksportmulighederne inden for 
renluftsløsninger i Central- og Østeuropa

Den gængse opfattelse af et fattigt Central- og Østeuropa passer ikke længere. Særligt i områderne tæt
på de industrielle centre er købekraften steget så kraftigt, at lokalbefolkningen har opnået et niveau af
disponibel indkomst svarende til det danske. Dette sammen med et større fokus på at efterleve EUs
miljøkrav gør landene Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn til oplagte markeder for ny eksport af danske
renluftsløsninger.

Helt konkret er ambassaden i dialog med den tjekkiske by Ostrava - den mest luftforurenede by i
Europa. Der er aftalt at lave et arrangement der viser hvordan danske teknologier kan forbedre
luftkvaliteten i byen ved reduktion af forureningen fra private husholdninger, fjernvarmeforsyning og
industri.

De danske producenter af renluftsløsninger,
kedler, alternativ opvarmning og filtre af høj
kvalitet til boliger og industrien har allerede en
betydelig eksport til andre EU lande, men
markedet i særligt Central- og Østeuropa
øges i disse år.
Landene er under pres for at øge indsatsen
for ren luft, og myndighederne bliver nødt til at
reagere med mange af de samme tiltag, som
vi har set i Danmark, for at reducere
partikelforureningen fra privat opvarmning,
industri og forsyningsselskaber.

Eksportrådet under Udenrigsministeriet
assisterer virksomheder med at komme ind
på de konkrete markeder. Miljøstyrelsens
Luftambassadør bygger bro mellem
virksomhederne og myndighederne i EU
landende.

Formålet med workshoppen er således at
præsentere og drøfte hvordan eksporten af
danske løsninger til Central- og Østeuropa
kan øges.

Vi vil gerne præsentere et forslag til et konkret
samarbejdsprojekt.



Mandag d. 24 juni | 13.30-15.30 | Teknologisk Institut, 

Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C

• 13.30   Velkomst og intro, v. Teknologisk Institut
• 13.45   Udfordringer med partikelforurening i Central- og Østeuropa, v. 

Luftambassadør Carsten Møberg Larsen
• 14.05   Eksportmuligheder til Tjekkiet, v. Handelschef Jens Thomsen
• 14.20   Eksportevent: Renluftsløsninger til Ostrava, v. Handelschef Jens Thomsen
• 14.35   Trade Councils værktøjskasse, v. Teamleder Peter Mygind
• 14.55   Kaffe og networking
• 15.30   End of business

Program


