Aktiviteter under B2B Programmet
Pilotprojektfase:
 Dam Graphics / Artes Graficas Sagitorio:
Etablere den første industrielle produktion af selvklæbende etiketter i Bolivia.
 Dezide ApS / BeeCid SRL:
Udvikling og markedsføring af ”Problem-solving software”.

Projektfase:
 Agrokorn A/S / Faderpa SRL:
Produktion af dyrefoder
 Tegnestuen Trio Aps / Cat Construcciones SRL:
Projektet har som mål at etablere en udviklingsenhed for software og design til byggeri
og arkitektur.
 Sera Scandia / Tusequis
Projektet har som formål at etablere en produktion til indsamling, genanvendelse og
salg af affaldsprodukter fra slagterier.
 Kayxo A/S (ex-Fruits) / Tecnologías de Información.:
Udvikling af software til opsamling og processering af information indenfor de
finansielle, kommercielle, industrielle og statssektoren.
 Emini A/S / Swissbytes Ltda:
Produktion og forarbejdning af vilde arter kakao.
 J. Nørgaard Café A/S / Roaster SA:
Udvikling af produktionskæden for specialkaffe.
 Dairy Fruit A/S / Stimiro SRL:
Frugtproduktion til eksport.
 Excel Data A/S / Binaria:
Udvikling og markedsføring af ”Business Intelligence Software”.
 Energi Danmark / URS Bolivia:
Etablering af en service, der reducerer energitab i distribuering af el i Bolivia og de
andinske lande.
 Aymara - Creme de la Creme / Altifibers:
Produktion af tekstiler af naturlige lamafibre til eksport med dansk design.

 Tørring Bogtrykkeri / Virmegraf:
Udvikling af en afdeling for digital produktion til outsourcing af før-tryk-processer og
web-produktion.
 Toms Gruppen A/S / Repsa:
Udvikling og produktion af fin kakao og forbedring af processerne i
chokoladeproduktion.
 Aurion AS / Andean Valley:
Forbedring af produktionsprocessen af quinoa samt eksport af hele produktionskæden
og udvikling af quinoa produkter.

Studier:
 Niels Brock Business Academy / Universidad Privada Boliviana:
Studie angående muligheden for at etablere et fælles program for videregående
handelsuddannelser. Baseret på danske uddannelsesprogrammer, tilpasset boliviansk
erhverv og uddannelsessystemets behov.
 Dana Lim A/S / Grupo Landivar SA:
Studie angående muligheden for at etablere produktion af lim i Bolivia.
 Agrokorn A/S / Faderpa SRL:
Produktion af dyrefoder

Tidligere projekter i B2B-programmet

Igangsætter-fasen:
 Check Point Travel / Pachamama Tours:
Strategisk forretningsudvikling inden for turisme.
 NETPLAN / DIMA:
Udvikling af en ny service i Bolivia inden for telekommunikation.
 MTT / Ayala Motors:
Workshops for reparation af traktorer og landbrugsmaskiner.
 Hjulet / NICOBIS:
Udarbejdelse af børnetekster til eksport.
 Jakob Berg / COMAS:
Udvikling af en dansk designet møbellinje til eksport til Danmark.
 Den Gamle Skole / Ecowoods:
Forbedring af aktuel produktlinje af trælegetøj til eksport til Danmark.

Studier:
 Check Point Travel / Pachamama Tours:
Feasibility studie af hotel ved Salar de Uyuni.
 Viby Jern / Taunus:
Feasibility studie af produktion af reservedele (graveskole m.m.) til
entreprenørmaskiner i Bolivia.

Projekter:
 Topas / Akhamani:
Adventure-turisme, inklusive administration af hotel og restaurant i La Paz.
 Flowtech / Inproco:
Produktion af rustfri ståltanke til fødevareindustrien (mejeri, frugtsaft m.m.)

