DEMO SITE
Demo Site giver større synlighed for jeres brand, produkter og vandteknologiskeløsninger. Hos AquaGlobe – Water Solution Center kan I få etableret
et demonstrationsanlæg direkte i Skanderborg Forsynings produktionsmiljø
og få synliggjort jeres kompetencer for eksisterende og potentielle kunder.

INFO
Ønsker du et uforpligtende
møde omkring Demo Site for jeres
virksomhed, så kontakt:

Live præsentation af produkter og løsninger virker mere overbevisende end
brochurer og show rooms. Med et demo site i AquaGlobe får I mulighed for at
vise jeres produkter og løsninger frem under Water Visits i AquaGlobe. Samtidig
ser de mange andre besøgende i AquaGlobe også jeres produkter og løsninger.

Bengt Fromholt-Iversen
Forretningsudvikler
Tlf. 20 54 21 12
bfi@skanderborgforsyning.dk

Konceptet
AquaGlobe tilbyder at synliggøre jeres produkter og løsninger i Skanderborg Forsynings vandværker, på rensningsanlægget, i ledningsnettet eller på klimaprojekter i hele
kommunen. Jeres produkt eller løsning kan enten installeres som en fuldt integreret del
af anlægget eller installeres separat som et fuldt funktionsdygtigt produkt, der blot ikke
indgår i anlæggets daglige drift. I direkte tilknytning til løsningen formidler AquaGlobe
fakta om produktet og virksomheden.
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Live performance data i AquaGlobe
Sammen med produktet formidles live performance data på AquaGlobes digitale
formidlingsplatform. Jeres kunder vil således både kunne se selve produktet i drift og opleve, hvordan det performer time for time. Hvis I samtidig vælger at gøre brug af Water
Visits, vil jeres kunder således få en overbevisende helhedsoplevelse af teknologien, og
AquaGlobes medarbejder vil kunne dele sine erfaringer om driften af jeres løsning.
Trine B. Stoltenborg
Strategisk projektleder
Tlf. 41 59 34 45
tbs@skanderborgforsyning.dk

I forbindelse med etablering af demo sitet præsenterer AquaGlobe løsningen via digital
markedsføring. Derved skabes der ekstra synlighed om jeres produkt og virksomheden
generelt. Alt i alt er der tale om en samlet løsning, der giver værdifuld eksponering til
eksisterende og potentielle kunder.

DEMO SITE
Grundpakke
• Installation af produkt/løsning i AquaGlobe Water Solution Center
• Formidling i tilknytning til produktet/løsningen
• PR/Branding af produkt/løsning og virksomhed via digital markedsføring i forbindelse med etablering af demo site

Valgfri tillæg
• Fremvisning af performance data på AquaGlobes digitale visualiseringsplatform

Aftale om demo site løber i en forudbestemt periode.
Demo Site koncept kan anvendes i kombination med Test & Prototyping og/eller Water Visits.
Pris afhænger af det konkrete projekt.

AquaGlobe er en del af:

C2C

Coast to Coast
Climate Challenge

www.aquaglobe.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.

