Marine

Første gang på SMM
Som beskrevet på side seks arrangerede Danish Marine Group i september
måned danmarkshistoriens største fælles eksportfremstød i forbindelse
med SMM-messen i Hamborg.
I den anledning mødte vi to af Dansk Eksportforenings nye medlemmer –
BAY Valves og Gazcon – til en snak om bl.a. foreningen og om at deltage
på den kæmpestore messe. Artiklerne følger på denne og den næste side.

Dansk nichevirksomhed med på kæmpeudstilling
Af Ann Frandsen, Dansk Eksportforening
BAY Valves er ikke en gammel kending i
Danish Marine Group, men har allerede
vist sig at være et aktivt medlem.
Virksomheden producerer højhastigheds
sikkerhedsventiler til tankskibe, og di-

Søren Bay Jensen på standen i Hamborg.
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rektør Søren Bay Jensen beskriver selv
Bay Valves som en dansk nichevirksomhed. Bay Valves er nu ikke blot nyt medlem i Danish Marine Group, men også en
helt ny virksomhed. BAY Valves blev
grundlagt i 2007, fordi man mente at
have et idégrundlag til at kunne forbedre
funktionaliteten i højhastighedsventiler.
De nye ventiler kan bl.a. være med til at
reducere udslip af olie og kemikaliedampe, hvilket tidligere har voldt problemer.
Dette er både ressourcebesparende og
skånsomt for miljøet.
De første højhastighedsventiler blev opfundet i 1971 i Danmark, men der er sket
uhyre meget siden dengang. »Fokus ligger et helt andet sted nu om dage«, forklarer Søren Bay Jensen, »bl.a. fokuserer
man meget mere på sikkerhed for både
miljø og personer i dag, end man gjorde
tidligere, hvilket stiller meget større krav
til os producenter, da udviklingen har resulteret i en del regelstramninger fra bl.a.
IMO (International Maritime Organization) og fra EU’s marine direktiv.«
Den danske paraply
Bay Valves besluttede at melde sig ind i
Dansk Eksportforening på grund af de
mange udstillinger.
»Det fungerer rigtig godt med den overordnede koordinering og den fælles profil, der bliver skabt på den danske fællesstand«, mener Søren Bay Jensen. Han er
af den overbevisning, at Bay Valves har
en bedre chance for at blive bemærket på
den kæmpe SMM-messe, når virksomheden hører ind under den danske paraply.

SMM
Bay Valves deltager hovedsagligt på SMM
for at tage sig af virksomhedens netværk.
»Det handler virkelig om at pleje agenter
og forhandlere« siger direktøren og fortsætter: »Det er selvfølgelig også en oplagt chance for at møde nye kunde-emner, og når alt kommer til alt, er det jo
noget andet at møde folk ansigt til ansigt
i stedet for at kommunikere via mail eller
lignende.«
Fordelagtigt netværk
Trods det forholdsvis nye medlemskab er
det ikke første gang Bay Valves er af sted
sammen med Danish Marine Group. Virksomheden deltog også på »Kormarine« i
Korea, »Vietship« i Vietnam og på »Marinetech« i Kina. Og det er da heller ikke
sidste gang , Bay Valves bliver at finde på
den danske fællesstand. »Vi vil også
gerne med på Norshipping i Norge og på
Neva i Rusland« siger Søren Bay Jensen,
der slet ikke har overvejet en stand uafhængigt at de andre danskere. »Hvis vi
ikke har en agent, der er med på den pågældende messe, deltager vi helst sammen med Danish Marine Group«.
Om Danish Marine Group som netværk
siger Søren Bay Jensen: »Det er utrolig
fordelagtigt for en nyopstartet virksomhed som Bay Valves at have et netværk,
som det Danish Marine Group kan tilbyde.
Vi er allerede blevet hjulpet til en del
kontakter, hvad angår forhandlere og
agenter, og det er netop den form for erfaringsudveksling, der er helt afgørende
for en nyopstartet virksomhed.«

