
 
 
 

Unik mulighed for omtale af din virksomhed og jeres produkter på Danmarks 

nye sundheds- og velfærdsportal  

 

Healthcare DENMARK er Danmarks nye markedsføringskonsortium for sundheds- og vel-

færdsløsninger. Konsortiets formål er at promovere danske sundheds- og velfærdsteknologi-

ske virksomheder og løsninger over for både danske og internationale interessenter  (fx poli-

tikere, embedsmænd og presse) gennem webportalen www.healthcaredenmark.dk, men også 

gennem indgående delegationsbesøg og fremstød på udenlandske markeder. Partnere i kon-

sortiet er Fonden til Markedsføring af Danmark (Erhvervs- og Vækstministeriet), Region 

Syddanmark, Danske Regioner, Falck, COWI, Systematic, Dansk Industri og KMD.  

 

Relevante sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder - herunder forhåbentlig jeres - 

har derfor mulighed for at få gratis omtale med en selvstændig profil på webportalen 

www.healthcaredenmark.dk. Portalen vil give et overblik over danske kompetencer på det 

sundheds- og velfærdsteknologiske område inden for 5 hovedkategorier, som hver har flere 

underkategorier (såfremt I ikke finder en kategori, der svarer til jeres produkt, kontakt da 

venligst Healthcare DENMARK ). På portalen vil udenlandske interessenter kunne få et over-

blik over danske løsninger, kunne kontakte virksomheder direkte samt planlægge besøgsture 

hos relevante virksomheder. Healthcare DENMARK yder i den forbindelse support til plan-

lægningen og afviklingen af disse.   

 

Healthcare DENMARK vil ligeledes yde en national og international indsats for at nå ud til 

beslutningsdygtige potentielle købere og international presse, og her vil informationerne på 

internetportalen være et vigtigt redskab.  

  

Vi håber derfor, at en profil på portalen er en attraktiv mulighed for jer. Portalen er endnu 

ikke lanceret, men den overordnede udformning er på plads (se 

http://healthcaredenmark.ovdal.dk/markup/dropbox/hcd/news.html). Lanceringen forven-

tes i august 2013, men det vil allerede nu være muligt at udfylde og uploade jeres profil onli-

ne i en testversion, som vi overfører til portalen for jer. For at få adgang hertil, beder vi jer 

sende en mail til Malene Nørby Nielsen (mnn@healthcaredenmark.dk).  

 

Vi vil opfordre jer til at udfylde en profil nu, da webportalen i opstarten vil være omgærdet af 

stor opmærksomhed og eksponeringsmuligheder i forbindelse med lanceringen.     

 

For en nærmere forståelse af portaluniverset henviser vi endvidere til State of Green, som er 

vores pendant inden for det grønne område. Selve funktionen med State of Green-sitet er 

meget lig Healthcare DENMARKS, men navigationsstrukturen vil være en smule anderledes.  

Se mere på http://www.stateofgreen.com/en.  

 



 
 
 
Siden State of Green blev etableret i efteråret 2011, har webportalen haft besøg af mere end 

250.000 beslutningstagere og andre aktører fra hele verden. I gennemsnit har webportalen 

over 35.000 sidevisninger om måneden med besøgende fra over 200 lande.  

  
 

Healthcare DENMARK står naturligvis til rådighed, hvis I ønsker uddybende information 

omkring Danmarks nye markedsføringskonsortium eller assistance i forhold til internetpor-

talen. Marketingkoordinator Malene Nørby Nielsen kan kontaktes på E: 

mnn@healtcaredenmark.dk eller på T: 3045 6735. 

 

 

Vi håber, at I vil benytte denne unikke mulighed for gratis omtale og promovering af danske 

løsninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Sara Ballan 

Healthcare DENMARK 


