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MARKEDSMULIGHEDER:  

På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele 

Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca. 900,000 tons om året og det forventes 

at Thailands mejeriindustri vokser yderligere 10-20 % om året.  

Store muligheder for danske mejeriorienterede virksomheder. 

Trods den relative store stigning i produktionen dækker Thailands mejeriindustri fortsat 

langt fra de reelle behov hos befolkningen, derfor importeres der mejeriprodukter for 

knap DKK 2 mia. om året. 

I det kommende udvidede ASEAN samarbejde, er Thailand udset til at skulle være hovedleverandør af mælkepro-

dukter, hvilket yderligere presser markedet  med over 600 millioner forbrugere.  

Mejerisektoren i Thailand har været i rivende udvikling siden 1962, hvor Danmark med Kong Frederik den 9. i spid-

sen etablerede et bistandsprojekt, som bestod af et mælkekvægbrug og uddannelsescenter i Muek Lek ca. 150 km 

nord for Bangkok. Det daværende projekt var startskuddet for den eksplosive vækst i mejerisektoren gennem årene 

i Thailand. Grundet det danske engagement i den thailandske mejerisektor, høster Danmark og dansk knowhow stor 

anerkendelse i Thailand og er en efterspurgt vare.  

Danmark er savnet i Thailand - Skal du med?!   

På baggrund af Danmarks indflydelse i den thailandske mejerisektor bliver størstedelen af alle mejeriprodukter bran-

ded med navnet Thai-Danish, som kan sidestilles med eksempelvis Arla i Danmark.    

Ovenstående sammenholdt med Danmarks positive omdømme i Thailand gør, at markedet efterspørger dansk 

knowhow og kompetencer. Med andre ord Thailand byder Danmark med til bords.  

Med udgangspunkt i markedsmulighederne mellem Danmark og Thailand inviterer vi hermed til deltagelse i 

Mejeriteknologisk Netværk. 

NETVÆRKSUDBYTTE 

Ved deltagelse i netværket opnår du følgende: 

Adgang til entreprenørnetværk med masser af  

erfaringer lige til at trække på.  

Få sparring og input fra ligestillede entreprenører på en 

stærk netværksplatform.  

Sæt din viden og kompetencer til rådighed.   

Bliv del af et kompetent netværk med fokus på 

forretnings– og projektudvikling samt finansiering.  

Et enestående sammenhold, hvor deltagerne også er i 

kontakt med hinanden udenfor 

netværksarrangementerne.  

Deltagelse i 3 møder gennem netværksprocessen. 

Deltagelse på netværksrejse til Thailand, hvor du får et 

direkte indblik i markedsmuligheder og kunder, samt  

får udbygget dit professionelle netværk.  

Et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og deres  

programmer.  

Møderne faciliteres af markedskendt konsulent, der har 

udviklet projekter i mere end 15 år og hjulpet mere end 

60 virksomheder i gang med projekter verden over. 

Netværket er arrangeret af Andersen Consult i tæt 

samarbejde med Væksthus Midtjylland og VÆKSTmidt 

Accelerator.  
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NETVÆRKSFORLØB OG PROGRAM  

Netværksforløbet er sammensat af 3 fællesmøder, hvor der tages 

udgangspunkt i deltagernes kommercielle forventninger i forhold til 

markedsmulighederne.  

 

Derudover bliver deltagerne præsenteret for konkrete samarbejds- og 

forretningsmuligheder på en netværksrejse til Thailand.  

Fælles for både møderne og netværksrejsen er, at deltagerne får 

udbygget deres professionelle netværk med ligestillede entreprenører og 

potentielle samarbejdspartnere og/eller kunder.   

Introduktionsmøde 

Sted: Væksthus Midtjylland  

Tid: 03.10.2013 kl. 14.00-16.00 

Introduktion af netværk og udbytte 

Økonomi 

Endelig tilmelding  

Besøg på den Thailandske ambassade 

Sted: Den Thailandske Ambassade 

Tid:  19.11.2013  

Frokost hos den Thailandske ambassadør i Danmark 

Briefing om Thailands mejerisektor og Danmarks 

engagement førhen og nu.  

Præsentation af program for netværksrejse til Thailand. 

Smag på Thailand. 

Netværksrejse 

Destination: Muek Lek, Thailand 

Tid: 13.01.2013 - 17.01.2013 

Kundebesøg, dyrskue og netværk.  

Evalueringsmøde 

Sted: Hos Væksthuset eller et netværksmedlem 

Tid: Marts 2014  

Opfølgning på overstået netværksrejse og de projekter/

samarbejder, der måtte være opstået på baggrund 

heraf.  

Genbesøg fra Thailand 

Sted: Hos Væksthuset eller et netværksmedlem 

Tid: Maj/Juni 2014 

Thailandsk mejeridelegation besøger netværket. 

Delegationen er i Danmark for at besøge 

landbrugsmesser og producenter til landbrugsudstyr.  

Om Væksthus Midtjylland: 

Væksthus Midtjylland henvender sig til iværksættere og 

virksomheder, der f.eks. vil opdyrke nye markeder, 

udvikle nye produkter, ansætte flere medarbejdere eller 

på anden vis skabe større indtjening.  

Væksthus Midtjylland indgår i tæt samarbejde med 

erhvervskontorerne i region Midtjylland, for at kunne yde 

den bedst mulige støtte til virksomhederne.  

Mejeriteknologisk Netværk er støttet af VÆKSTmidt 

Accelerator, der har til formål at støtte midtjyske 

vækstvirksomheder i deres bestræbelser på at øge 

eksporten og internationalisering.      

Om Andersen Consult ApS: 

Andersen Consult ApS har siden 2002 specialiseret sig i 

rådgivning om etablering og udvikling af projekter i 

vækstøkonomier med udgangspunkt i danske 

entreprenørers viden og kompetencer.  

 

Udover individuel rådgivning tilbyder vi netværksforløb 

med henblik på forretningsudvikling. Gennem vores 

mangeårige erfaring som rådgivere har vi etableret 

stærke netværk i offentligt og privat regi på de markeder, 

som vi opererer på.  

 

Vi har et stærkt netværk i Thailand og et godt 

markedskendskab.  

 

Geografisk spreder vi os over Asien, Europa og Afrika 

med kunder fra hele Danmark.   
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TENTITATIVT REJSEPROGRAM FOR NETVÆRKSREJSE  

 

Destination: Muek Lek, Thailand 

Tid: 13.01.2013 - 17.01.2013 

 

Mandag, 13.01.2013  

Ankomst til Phu Wanalee Resort i Kao Yai nationalpark.  

Velkomst af Andersen Consult og DPO (Dairy Promotion Organisation) i Thailand.  

Uformel middag med virksomhedspræsentation af deltagerne. 

 

Tirsdag, 14.01.2013  

Morgenmøde med dansk nøgleperson fra den Thailandske mejeriindustri.  

Virksomhedsbesøg hos mælkeproducenter.  

Besøg hos større detailkæder såsom BigC, Tesco-Lotus, MAKRO og 7-eleven.  

Præsentation af Saraburi Chamber of Commerce.  

Middag på Gran Monte Vingård med rundvisning og efterfølgende middag og vinsmagning. 

 

Onsdag, 15.01.2013  

Besøg hos mindre mælkeproducent. Gennemgang af kølekæden fra landmand til mejeri.  

Enkelttilpassede udflugter til forskellige aktører af interesse for netværksdeltagerne.  

Evaluering og opfølgning. Herunder, hvor er mulighederne samarbejde. 

 

Torsdag, 16.01.2013  

Ankomst Bangkok.  

Informationsmøde om thailandske import regulativer og procedurer.  

Møde med dansk producent af landbrugsudstyr med datterselskab i Thailand.  

Middag på Grand Millenium i Bangkok med medlemmer af Danish-Thai Chamber of Commerce mejeri-agro net-

værk. 

 

Fredag, 17.01.2013  

Hjemrejsedagen er til deltagernes egen disposition. 
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ØKONOMI 

Væksthusets VÆKSTmidt Accelerator Program medfinansierer netværksforløbet. Prisen for deltagelse i netværket 

er kr. 15.000 pr. virksomhed (ved 10 deltagere). Prisen er ekskl. rejse- og mødeomkostninger.  

 

Alle priser er ekskl. moms og afhænger af endeligt deltagerantal.  

TILMELDING 

Tilmelding til netværket skal ske ved udfyldelse af tilmeldingsblanket. Det vil være muligt at tilmelde sig netværket 

ved introduktionsmødet den 3. oktober 2013.  

HENVENDELSE   

 

 

Andersen Consult ApS 

Algade 44, 1. sal 

9000 Aalborg 
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Lars S. Andersen 

Mob. +45 2537 5554 
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Cecilie E. Thomsen 
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Mob. +45 6160 7445 
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Konsulent VÆKSTmidt Accelerator 

Kurt Bøgild Kristensen 

Mob. +45 2398 3961 
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