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PÅ ET HØJT NIVEAU 
Vejviser for produktlancering 

 
  

  

 

 HOS MEDIATOR A/S FÅR DU BISTAND TIL EN SUCCESFULD PRODUKTLANCERING AF  
 DINE KEMISKE ARTIKLER/PRODUKTER  
 
 I har succes med en række produkter på ét eller flere markeder, men undersøger muligheden 
 for at lancere på andre markeder også. Det er tidskrævende at undersøge og forstå regulativerne 
 i andre lande. Overlad det til os – vi har erfaring med regulatorisk rådgivning på højt niveau og  
 tilpasser vores rådgivning efter din virksomhed og jeres produkter.  
 Vi tilbyder rådgivning om kemikalier, kosmetiske produkter, biocider, elektriske artikler mv.  
 Geografisk dækker vi EU, EAA (EU + Island, Lichtenstein og Norge) og Latin Amerika.  
 
  

FORDEL FOR JER VI SIKRER FØLGENDE 
 I gør det, I gør bedst og sparer tid og 

penge 
 Faktuel, konkret viden om 

lovgivning 

 Professionel håndtering af lancering  Professionel rådgivning 

indeholdende følgende:  

 Overholdelse af regionale love og 
bestemmelser 

 Registrering, proces – hvor 

nødvendigt og hvordan  

  Krav til etiketter og sprog 

  Viden om og hensyntagen til 

stoffer med særlige 

begrænsninger  

  Lokale krav/nationale 

reguleringer 

  Rådgivning om tilgang til lokale 

myndigheder og producenter 

 

 Med andre ord – en komplet rådgivning om hvordan I som virksomhed går til markedet  
 med stor faglighed samt hvilke krav og regler, I er underlagt i forhold til aktuelle  
 produkter. Og ikke mindst en konkret og faktuel vejledning i den praktiske udførelse.  
 
 Referencer 

 Vi er en danskejet virksomhed, stiftet i 2011. Vi har over 500 aktive kunder i såvel ind- som  
 udland og rådgiver vores kunder på strategisk, operationelt og taktisk niveau.  
 
 Mediator 
 Opgaven varetages udelukkende af mediators egne konsulenter og specialister, der alle har en  
 solid erhvervserfaring og relevant uddannelsesmæssig specialistbaggrund. Konsulenterne har  
 spidskompetencer inden for lovgivning, regeldannelse med fokus på kemi- & miljøområdet.  
 

  

 Se mere på www.mediator.as eller kontakt os på telefon 75 54 08 24  
 for en uforpligtende snak.  

http://www.mediator.as/

