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Styrkede tiltag og nye markedsmuligheder i lyset af COVID-19
 Canada: Analyse af eksportpotentialet for danske løsninger inden for
energieffektivitet
 EU: Markedsanalyse af muligheder inden for European Green Deal
 FAE: Afdækning af eksportpotentialet i IRENA
 FAE: Udvikling af grønne markedsmuligheder for danske virksomheder til
EXPO2020

Målet med de Styrkede
tiltag er at understøtte
danske styrkepositioner
strategisk med indsatser,
som kan resultere i
konkrete eksportordrer på
kort og lang sigt
i 2021 sætter vi gang i flere
markedsindsatser med
udgangspunkt i danske

 Frankrig: Offshore vind myndighedsdialog og markedsundersøgelse

virksomheders behov

 Global: Power-2-X markedsmuligheder i 9 lande

Hvis din virksomhed er

 Indonesien: Mapping af muligheder inden for energieffektivitet i
Sydøstasien

og har behov for hjælp,

påvirket af COVID-19 krisen
eller hvis du ønsker dialog
og rådgivning om nye

 Japan og Sydkorea: Analyse af danske virksomheders muligheder i
forbindelse med den kommende udbygning af offshore vind.

markedsmuligheder på
eksportmarkederne, så
kontakt vores Global

 Japan: Kortlægning af muligheder inden for hydrogen

Response Team ved at
udfylde denne

 Kina: Markedsmuligheder indenfor bioenergi og Waste-2-Energy som
følge af den kinesiske udfasning af kul

kontaktformular, så
kontakter vi dig inden for 24
timer

 Kina: Muligheder for maritime underleverandører i relation til offshore
vind

De enkelte projekter
udvikler sig. Kontakt den

 Kina: Energieffektivitet i kinesiske havne i samarbejde med State of
Green

relevante handelsafdeling

 Mexico, Argentina, Brasilien, Chile og Colombia: Markedsmuligheder
for vindenergi i Latinamerika

mere på eksporthjælp.nu

på ambassaden for status
og information, eller se

The Trade Council er den del
af Udenrigsministeriet, som
hjælper virksomheder med
at realisere deres
ambitioner inden for
eksport, innovation og
vækst
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Styrkede tiltag og nye markedsmuligheder i lyset af COVID-19
Målet med de Styrkede
tiltag er at understøtte

 Mexico: Samarbejdsaftaler med delstater om grønne løsninger
 Polen: Udvikling af markedet for offshore vind med Energistyrelsen
 Storbritannien: Klima- og energieffektive løsninger til nybyg og
renoveringer af huse og ejendomme
 Storbritannien: Positionering af danske energivirksomheder
 Sverige, Norge og Finland: Det bæredygtige byggeinitiativ

danske styrkepositioner
strategisk med indsatser,
som kan resultere i
konkrete eksportordrer på
kort og lang sigt
i 2021 sætter vi gang i flere
markedsindsatser med
udgangspunkt i danske
virksomheders behov
Hvis din virksomhed er

 Sverige, Norge, Finland, Litauen, Letland og Estland: Muligheder inden
for onshore vind

påvirket af COVID-19 krisen
og har behov for hjælp,
eller hvis du ønsker dialog

 Sydkorea: Promovering af dansk vindenergi vha. Energistyrelsen, med
fokus på ”Zero Energy School Alliance” (Allianceopbygning)

og rådgivning om nye
markedsmuligheder på
eksportmarkederne, så

 Sydkorea: Promovering af dansk ”One-Stop-Shop” inden for offshore vind

kontakt vores Global
Response Team ved at

 Italien, Frankrig, Spanien og Portugal: Grønne muligheder i
supermarkeder
 Polen: Grøn omstilling I Sydøsteuropa – potentiale for dansk
energiteknologi.
 Thailand og Vietnam: Markedsanalyse af eksportpotentialet for Offshore
vind

udfylde denne
kontaktformular, så
kontakter vi dig inden for 24
timer
De enkelte projekter
udvikler sig. Kontakt den
relevante handelsafdeling
på ambassaden for status

 Tjekkiet, Polen, Ukraine og Ungarn: Eksportpotentiale for
energieffektivitet, fjernvarme og bioenergi

og information, eller se

 Tyskland: Samarbejde med dansk forsyningsselskab om udfasning af
kulenergi

The Trade Council er den del

 USA: Dialog på delstatsniveau om offshore vind

at realisere deres

mere på eksporthjælp.nu

af Udenrigsministeriet, som
hjælper virksomheder med
ambitioner inden for
eksport, innovation og
vækst

