Travlhed for danske virksomheder på INTERSOLAR messen i München d. 13.-15. juni
2012
For fjerde gang organiserede den danske ambassade i Berlin en fællesstand på INTERSOLAR
messen i München, d. 13.-15. juni 2012, og endnu engang med stor succes.
Intersolar messen er omdrejningspunktet for den
internationale solarbranche og opnåede i år 66.000
besøgende, næsten 2000 udstillere og mere end 800
journalister fra hele verden. Selvom dette er en
nedgang i forhold til sidste år, var det ikke noget, som
de danske velbesøgte virksomheder mærkede til.
Den danske fællesstand var et trækplaster for fagfolk,
forhandlere, journalister og privatpersoner fra hele
verden, der alle var meget interesserede i de seks
danske udstillere.
Heraf var én af udstillerne Teknologisk Institut (DTI), der brugte messen til at lære mere
om den tyske branche for solenergi, uddannelsesforløb i branchen og til vidensdeling med
tilsvarende tyske institutter. Desuden var DTI repræsenteret på den sideløbende internationale
konference, hvor Ivan Katic holdt oplæg om aktuelle resultater for udviklingen af ”stand-alone
solar power refrigeration”.
De øvrige danske udstillere præsenterede deres nyeste produkter inden for solarbranchen.
Aguasols Unibody (sol-vand-varmer) udgjorde et godt blikfang på hjørnet af standen og blev
bl.a. filmet til en international webportal om vedvarende energi. Udstillingsmodellen blev
endda solgt på selve messen til en østrigsk forhandler, som vil tage den med i udstillingen og
rundt på fem messer.
Også Easy BIPV’s hybridmodul på standen lige ved siden af tiltrak en masse besøgende, der
ville vide mere om det innovative produkt.
ea energy, der er distributør af LOGSTOR Solar Pipes, fik en masse nye kontakter på messen
til at komme videre ud på verdensmarkedet.
Dansk Solenergi, der er erfarne udstillere på Intersolar messen, oplevede i år stor interesse
for deres bygningsintegrerede PV-anlæg til skiffertag og deres solceller med tre forskellige
overflader til brug i varierende klimazoner.
SolarVenti, der ligeledes har været med på messen i
mange år, præsenterede for første gang en
luftsolfanger til industriel brug, som bl.a. en besøgende
fra Ægypten fandt anvendelig til tørring af krydderier.
På trods af, at den globale solbranche befinder sig i en
udfordrende tid med overkapaciteter og prisfald, har
der været en overvældende interesse for de danske
produkter på fællesstanden. Dette er en god indikation
om de danske virksomheders store potentiale på det
internationale marked.

