Water Visits
Water Visits styrker jeres salgsproces og kunderelationer.
Hos AquaGlobe – Water Solution Center har I muligheden
for at invitere jeres kunder ind i vores udviklings- og videnscenter,
hvor vi demonstrerer jeres vandteknologiske løsninger i praksis.

Når en forsyningsvirksomhed skal levere vand og behandle spildevand døgnet
rundt alle årets dage, er det afgørende, at ledningsnet, anlæg og de enkelte
komponenter fungerer fejlfrit. Derfor er det et stærkt kort at trække kunder med
til en demonstration af produkter og løsninger hos AquaGlobe.
Konceptet
AquaGlobe tilbyder individuelt tilpassede kundebesøg, der passer præcis til de
besøgendes kunder og løsningsbehov, hvor koordinering, planlægning, gennemførelse og opfølgning kan foretages af personale ved AquaGlobe eller i et
samarbejde. Water Visit er et professionelt set-up, hvor kundedelegationer kan
få ’syn for sagen’ og de sidste afgørende indsigter fra fagfolk, som har daglig
erfaring med brugen af produktet til hverdag.
Show room inde og ude
Med åbningen af den ikoniske AquaGlobe bygning er der gode muligheder for at
tage kunden med på en rejse i vandets verden. På skærmene i driften og gennem
hele AquaGlobe bygningen kan man følge udviklingen for centrale nøgletal på
de innovative løsninger ude i forsyningsnettet. Desuden præsenterer AquaGlobes
partnere deres løsninger på de mange præsentationsskærme.
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Water Visits kan kombineres med en rundvisning på vandværker, rensningsanlæg,
ledningsnet og klimatilpasningsprojekter i Skanderborg Kommune. Her kan man
komme ud og besøge demonstrations sites for at se på specifikke produkter og
løsninger i et produktionsmiljø. Her vil produkterne blive præsenteret af de driftsfolk, der til dagligt anvender dem, og derved vil kunderne få en autentisk gennemgang i øjenhøjde.

AquaGlobe er del af:

C2C

Coast to Coast
Climate Challenge

WATER VISIT
Grundpakke
Udarbejdelse af skræddersyet Water Visit koncept til jeres virksomhed
• Definition af form, indhold, hovedbudskaber, præsentationsmateriale, deltagere m.m.

Pakke 1

Pakke 2

Deltagelse af strategisk konsulent og teknikere
fra Skanderborg Forsyning

Deltagelse af strategisk konsulent og teknikere
fra Skanderborg Forsyning

• Præsentation Skanderborg Forsyning

• Præsentation Skanderborg Forsyning

• Demonstration og erfaringsdeling

• Demonstration og erfaringsdeling

• Forplejning – kaffe, the, vand og frugt er inkluderet
(frokost kan tilkøbes)

• Besøg på vandværk/renseanlæg

Varighed: 90 min.

Varighed: 120 min.

Venligst kontakt os for tilbud

Venligst kontakt os for tilbud

• Forplejning – kaffe, the, vand og frugt er inkluderet
(frokost kan tilkøbes)

Info
Ønsker du et uforpligtende møde omkring
Water Visits for jeres virksomhed, så kontakt:

Bengt Fromholt-Iversen
Forretningsudvikler

Trine B. Stoltenborg
Strategisk projektleder

Tlf. 20 54 21 12
bfi@skanderborgforsyning.dk

Tlf. 41 59 34 45
tbs@skanderborgforsyning.dk

AquaGlobe – Water Solution Center – samler vandbranchens mest ambitiøse aktører for at levere løsninger, der giver adgang til
rent vand og sanitet for alle. Sammen udvikler og tester vi ny, innovativ og bæredygtig vandteknologi direkte i Skanderborg Forsynings
fungerende anlæg og måler den i realtid. Vi bidrager til at løfte eksporten, sikre jobs og løse den globale vandkrise.

