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SansOx saavutti sopimuksen Kiinaan
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Teknologiakehittäjänä tunnettu SansOx Oy on allekirjoittanut aiesopimuksen
kiinalaisen Yunda Paper Machinery Co:n kanssa (MoU, Memorandum of
Understanding) vedenkäsittelyratkaisujen ja -laitteiden myymisestä Kiinassa.
Yunda Paper Machinery Co., Ltd on yksityinen konepajayritys, joka on erikoistunut
palvelemaan maan sellu- ja paperiteollisuuden (P&P) tarpeita. Yunda kertoo
olevansa johtava paperiteollisuuden konepaja-alan ja jätteenkäsittelyjärjestelmien
toimittaja, “the leading Paper Machinery and Waste Handling System supplier”.
Osapuolet näkevät suuria mahdollisuuksia Kiinassa mm. P&P-teollisuuden vesien
puhdistamisessa sekä ympäristökuormituksen ja energiakulutuksen
vähentämisessä. Yunda kertoo odottavansa, että yhteistyö SansOx:n kanssa tuo
vallankumouksen kiinalaiseen vedenkäsittelyteollisuuteen, ”The co-ops between
SANSOX and YUNDA will bring a revolution to the Chinese Water Treatment
industry”, sanoo yhtiön markkinointijohtaja Yinchuan Xu.
”SansOx:lla ollaan tyytyväisiä siitä, että nyt on saatu vahva toimija myymään,
markkinoimaan ja huoltamaan SansOx:n tuotteita Kiinan markkinalle. Osapuolet
näkevät tuotteille avautuvan nopeasti markkinat Kiinassa, missä myös odotamme
nopeaa ja huomattavaa kasvua. Ensimmäistä toimitussopimusta ollaan jo
viimeistelemässä Kiinan suurimpiin kuuluvan toimijan kanssa”, kertoo yhtiön
toimitusjohtaja Mikael Seppälä. ”Tulemme kehittämään yhteistyössä uutta
teknologiaa markkinoille ja päivitämme SansOx:n tarjontaa Yundan kanssa
soveltumaan Kiinan markkinoille”, hän jatkaa.
Myynti- ja markkinointiponnistelut tullaan alkuvaiheessa kohdentamaan sellu- ja
paperiteollisuuteen, mistä muutama P&P-yritys on jo lähestynyt meitä ja haluavat
ottaa käyttöön meidän teknologiaa. SansOx:n teknologia mahdollistaa raakaaineiden talteenoton ja siirtymisen kiertotalouteen, mistä esimerkkinä kuidun
erottaminen sellu- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Myöhemmin laajennamme
toimintaa muuhunkin teollisuuteen ja mm. kalankasvatukseen.
Sopimus sisältää kaikki muutkin SansOx-tuotteet kuten OxTube, SaOxfuge,
VOxflotation ja Oxston. Tärkeä osa sopimusta on myöskin se, että SansOx saa
Yundan myyntioikeudet kiinalaiseen osaamiseen eurooppalaisilla markkinoilla.
SansOx:n tuotteet ovat voittaneet jo kaksi kertaa WssTP:n EU:n
innovaatiopalkinnon, vuosina 2014 ja 2015.
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SansOx Oy on vahvasti kansainvälistyvä ja kasvuhakuinen Cleantech-alan start-upyritys, joka on perustettu 2012. SansOx on erikoistunut kehittämään ja
markkinoimaan innovatiivisia vedenkäsittelyratkaisuja ja -teknologioita
kansainvälisille markkinoille.
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