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Blod i Bangkok
Timedicos søsterselskab i Bangkok skal køre efter samme model som i 
Danmark 

21. marts 2014, 13.47

Af Jørn Roed (mailto:jro@herningfolkeblad.dk)
Abonnement, redaktoer 

Bording-virksomheden Timedico, som udvikler og sælger systemer, der med trykluft og 
slanger sender blod- og vævsprøver rundt på sygehuse med 10 meter i sekundet, har startet 
et søsterselskab, Tempus Asia, i Thailands hovedstad, Bangkok.

- Tempus Asia skal drives som Timedico bliver det her i Danmark, hvor vi driver salget i 
Danmark og har distributører i Skandinavien og Europa. Selskabet skal drives i Thailand og 
have distributører i alle landede omkring dem, siger administrerende direktør, Daniel Blak.

Søsterselskabet skal dække Asien, Oceanien og Indien, og er i øjeblikket i gang med at 
opbygge distributørnet op i Sydkorea, Japan og Vietnam. 

Stor efterspørgsel

For nyligt var Tempus Asia på messe i Kuala Lumpur og her blev virksomheden bekræftet i 
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at der er stor efterspørgsel efter produktet,

- Problematikken er enorm og er den samme på et lille hospital i Vietnam, som på et stort 
hospital i Norge, siger Daniel Blak.

Læs mere om Bording-virksomhedens indtog på det asiatiske marked i Herning 
Folkeblad i dag, fredag

Er du abonnent kan du læse avisen HER (http://aoh.dk/e-avis)

Du kan også vælge at læse eller købe dagens avis på din iPad / tablet eller smartphone ved 
at downloade app'en i App Store / Google Play
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T: 96 26 37 00
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