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Medicoindustriens
netværkspartnere

Eurekos Systems ApS
Gøgevænget 5 | DK-3400 Hillerød
+45 70 20 42 04
info@eurekos.com | www.eurekos.com
Eurekos Systems ApS er en e-lærings- og træningssoftwareløsning specielt målrettet medicoindustrien. Virksomhedens
løsning bruges både internt til ansatte, samt eksternt til hele distributionskanalen, inklusive slutkunderne. Yderligere kan
softwareløsningen integreres helt ind i samtlige API-baserede softwaresystemer med databerigelse, der går begge veje.
Eurekos Systems ApS er ISO/IEC 27001:2013 og ISO/IEC 27701:2019 certificeret.

Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5 | DK-2100 København Ø
+45 70 12 12 11
mail@kromannreumert.com | www.kromannreumert.com
Kromann Reumert er en af Danmarks førende advokatvirksomheder med kontorer i København, Aarhus og London.
Kromann Reumert har ca. 450 medarbejdere, heraf ca. 300 jurister, der dækker en lang række specialeområder. Vores
Life Science-specialister har mange års erfaring med at rådgive fabrikanter, importører, distributører og andre virksom
heder i medicoindustrien om alle juridiske aspekter af medicinsk udstyr.

Accura Advokatpartnerselskab
Tuborg Boulevard 1 | DK-2900 Hellerup
+45 39 45 28 00
info@accura.dk | www.accura.dk
Accura er et af Danmarks førende advokatfirmaer inden for life science. Vores kunder spænder fra nogle af verdens største
virksomheder til små danske startups. Vi rådgiver medicotekniske virksomheder om compliance, forholdet til myndighederne
og fører retssager om krænkelser af f.eks. immaterielle rettigheder og markedsføringsreglerne. Vi rådgiver medicovirksomheder om, hvordan de sikrer konditionsmæssige tilbud i EU-udbud samt i klagesager over EU-udbud.

BACH Advokatpartnerselskab
Bredgade 3 | DK-1260 København K
+45 33 19 33 19
info@bachlaw.dk | www.bachlaw.dk
BACH Advokater har stærkt fokus på ejerledede virksomheder, startups, venturekapital og teknologi. Vi rådgiver bl.a. virksomheder, der er aktive på markeder for medicinsk udstyr samt andre produkter og tjenesteydelser på sundhedsområdet,
på et specialiseret niveau. Det gælder på alle væsentlige områder, herunder selskabsforhold og kapitalfremskaffelse,
ansættelsesforhold, incitamentsprogrammer, kontraktforhold, IP og tvister/retssager.

OTD Packing Service ApS
Elmevej 3 | DK-4780 Stege
+45 55 81 24 26
info@otd-packing.com | www.otd-packing.dk
OTD Packing Service A/S tilbyder kundetilpassede totalløsninger inden for bearbejdning, montage, pakning og distribution
af medico-, elektronik og audio-produkter. OTD Packing Service A/S er certificeret efter ISO-9001:2015, og vores med
arbejdere er uddannede i GMP. Vi hjælper både startups, ad hoc-kunder og etablerede virksomheder med produktioner.
Med mere end 25 års erfaring i faget, er vi en kompetent sparringspartner med stor regulatorisk viden.

Plesner Advokatpartnerselskab
Amerika Plads 37 | DK-2100 København Ø
+45 33 12 11 33
plesner@plesner.com | www.plesner.com
Plesners Life Science team har en unik og mangeårig erfaring med rådgivning om alle de særlige juridiske områder, der
er specifikke for life science-området, herunder medicoindustrien. Vores rådgivning omfatter alle forhold fra indgåelse af
aftaler til førelse af retssager. Det er vores mål, at vi altid skal kunne fungere som sparringspartner for vores klienter og
altid hjælpe med konstruktiv og værdiskabende rådgivning.

DHL Supply Chain Danmark A/S
Ventrupvej 25 | DK-2670 Greve
+45 70 34 53 45
info.dsc.dk@dhl.com | www.dhl.com/dk
DHL Supply Chain tilbyder skræddersyede logistikløsninger til life science-industrien, herunder lager, temperaturstyrede
transporter, sourcing af materialer, toldbehandling, luftfragtopbygninger, GdP, GmP, ISO-godkendelser m.v. Med vores hjælp
får vores kunder en hverdag, hvor alle processer fungerer optimalt, inspektioner fra myndigheder og audits bliver håndteret
uden problemer, og logistikken styres effektivt.

Bech-Bruun
Langelinie Allé 35 | DK-2100 København Ø
+45 72 27 00 00
info@bechbruun.com | www.bechbruun.com
Bech-Bruun er en markedsorienteret og specialiseret advokatvirksomhed, der hjælper erhvervslivet og den offentlige
sektor med en bred vifte af ydelser. Med mere end 550 erfarne specialister er Bech-Bruun en af landets førende full-service
advokatvirksomheder. Bech-Bruun har et fremtrædende life science-team bestående af 3 partnere og 7 jurister, der udelukkende arbejder med industriens regulatoriske udfordringer, kontrakter, transaktioner og retssager.

Controlled Polymers A/S
Bohrsvej 8 | DK-6760 Ribe
+45 76 88 00 22
contact@conpol.com | www.conpol.com
Controlled Polymers, An Americhem Company tilbyder mere end 30 års specialiseret erfaring med produktion af både
masterbatches og compounds inden for alle typer polymer til medicoindustrien. Vi er ISO:9001 og ISO:14001 certificerede
og har høje standarder for både udvikling af produktionen og hensyn til miljøet. Vi leverer world wide og har unik viden
om polymer, pigmenter og additiver. Vi er en del af det amerikanske firma Americhem.

Fordele som netværkspartner i Medicoindustrien
Som netværkspartner i Medicoindustrien opnår virksomheden
en række fordele:
•	Mulighed for at markedsføre virksomheden på Medico
industriens partnerpage på www.medicoindustrien.dk med
logo og firmanavn
•	Mulighed for at markedsføre virksomheden i Medico
industriens brochure om netværkspartnere med logo og
beskrivelse af virksomheden
•	Mulighed for at medvirke som underviser på Medico
industriens kurser, uddannelser og seminarer
•	Mulighed for at deltage i kurser og seminarer til medlemspris,
30% under normalprisen
•	Mulighed for at deltage i den åbne del af Medicoindustriens
generalforsamling som observatør
For at blive netværkspartner skal virksomheden opfylde visse
kriterier med det formål, at Medicoindustriens medlemmer er
trygge ved at bruge netværkspartneren som leverandør – læs
mere på www.medicoindustrien.dk.

Om Medicoindustrien
Medicoindustrien er en brancheorganisation for mere end 220
af Danmarks førende virksomheder, der beskæftiger sig med
produktion, salg og udvikling af medicinsk udstyr.
Medicoindustrien har til formål at fremme medlemsvirksom
hedernes erhvervsmæssige og politiske interesser. I Danmark er
Medicoindustrien høringsinstans for myndighederne i spørgsmål
og sager, der vedrører branchen for medicinsk udstyr. Medico
industrien deltager aktivt i råd og udvalg, som har indflydelse
på erhvervsvilkårene for branchen. På internationalt plan yder
Medicoindustrien en aktiv indsats i de fælles europæiske og
amerikanske søsterorganisationer.

Medicoindustrien
Bøge Allé 5, DK-2970 Hørsholm
+45 49 18 47 00
medicoindustrien@medicoindustrien.dk
www.medicoindustrien.dk

