Unngå kostbare forsinkelser med vår tjeneste for
internasjonal markedsadgang
Hvorfor velge Nemko Direct?
Rask markedsadgang er avgjørende for enhver internasjonal aktør, og er mer komplisert enn kun å velge
markedsføringskanaler. Du må også tilfredstille en rekke nasjonale lover og forskrifter. Disse kan være til hinder for å få ditt
produkt på markedet, eller kan gi kostbare utsettelser.
Med Nemko Direct sikrer du en rask og smidig godkjenningsprosess, og du kan sikre rask og forutsigbar markedsadgang.

Hva du får
Lokal kunnskap og lokalt nettverk er helt avgjørende for å oppnå markedsadgang til markeder med komplekse regelverk. La
våre eksperter på internasjonal markedsadgang ta hånd om hele det omfattende papirarbeidet for deg. De vil også kontakte
de riktige nasjonale myndigheter for å sikre ditt produkt de riktige godkjennelser.

Andre relevante tjenester
Start prosessen med å benytte deg av Nemkos tjenester for testing. Følg opp med vår integrerte sertifiseringstjeneste som i
siste ledd benyttes for å sikre din videre markedsadgang.

Hvilket Nemko Direct program?
Benytt deg av våre Nemko Direct tjenester for elektriske produkter generelt
Benytt deg av våre Nemko Direct tjenester for trådløs kommunikasjonsprodukter spesielt
Related services
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Product testing [1]
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Sertifisering [2]
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A sneak peek into your future markets! [3]
Planning to launch products in complex emerging markets? Want to learn more about the regulatory requirements you will
have to deal with?
We can assist you with market access to over 150 countries and here, we will provide you a closer look at 21 different
countries – online and with no obligation.
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Nemko Direct for elektriske produkter [4]
Få markedsadgang i hele verden for dine elektriske produkter ved hjelp av Nemko Direct.
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Nemko Direct for Telecom [5]
Nemko har et svært suksessfullt program for internasjonal markedsadgang; Nemko Direct for Telecom.
Dette programmet er laget for å gi deg enkel adgang til ulike markeder for dine radio- og telekomprodukter. Programmet
baserer seg på et nettverk med regulerende myndigheter over hele verden, bygget opp av Nemko gjennom flere år. Vårt
nettverk inkluderer land i Nord- og Sør-amerika, Asia, Midtøsten, Afrika, Østeuropa og Australia.
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