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DKSH membawa Malvern ke Indonesia dan Indocina 
 

DKSH, penyedia Layanan Ekspansi Pasar yang berfokus di Asia dan Malvern Instruments, suatu 

perusahaan penyedia material dan teknologi karakterisasi biofisika, telah memperluas kemitraan 

mereka ke Kamboja, Indonesia, Laos dan Myanmar. 

 

Zurich, Swiss, 25 Juli, 2016 – DKSH Unit Bisnis Teknologi, suatu penyedia Layanan Ekpansi Pasar 

terkemuka untuk perusahaan-perusahaan teknologi dan Malvern Instruments telah memperluas 

kemitraan strategis mereka ke Indonesia dan Indocina yaitu Kamboja, Laos dan Myanmar. Termasuk 

Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. DKSH saat ini menyediakan jasa-jasa 

pemasaran dan penjualan, distribusi dan logistik juga layanan purna jual untuk keseluruhan rentang 

produk-produk Malvern di sepuluh negara Asia. 

 

Malvern Instruments menyediakan material-material dan teknologi karakterisasi biofisika dan keahlian 

yang memungkinkan para tenaga ahli dan insinyur untuk memahami dan mengkontrol properti-properti 

yang ada di sistem-sistem yang tersebar. Hal ini membantu mempercepat riset dan pengembangan 

produk, memperkuat dan memelihara kualitas produk dan mengoptimalkan proses efisiensi. 

Produkproduk mereka digunakan baik di industri maupun akademisi, di sektor-sektor yang terentang 

sejak farmasi dan biofarmasi hingga ke bulk chemicals, semen, plastik dan polimer, energi dan 

lingkungan. 

 

“Selama dua puluh tahun terakhir ini, DKSH telah membuktikan diri sebagai mitra yang memiliki sumber 

daya dan terpercaya. Keahlian lokal mereka dan pengetahuan pasar telah membantu kami memasuki 

dan tumbuh dengan berhasil di banyak pasar-pasar penting Asia. Memperluas ke dalam pasar-pasar 

Asia Tenggara yang berkembang cepat adalah suatu keputusan bisnis yang penting bagi kami. Kami 

percaya bahwa keahlian DKSH akan membantu kami untuk berhasil menumbuhkan bisnis, “menurut 

Bertrand Floure, Distribution Manager untuk Malvern, Asia Tenggara. 

 

“Adalah suatu kehormatan untuk terus dapat memperluas kemitraan kami dengan Malvern. Dengan 

pengaruh profesionalisme penjualan dan layanan kami, pendekatan pengembangan pasar yang 

terstruktur dan jejak langkah yang tidak tersamai di negara-negara baru, kami akan bersama-sama 

mencapai tujuan-tujuan di pasar,” komentar Hanno Elbraechter, Kepala Unit Bisnis Teknologi, DKSH.  

 
Tentang Malvern Instruments  

Sistem-sistem Malvern Instruments digunakan oleh para ilmuwan dan insinyur dalam rentang luas 

industri-industri dan organisasi-organisasi untuk memecahkan tantangan-tantangan yang dihubungkan 

dengan memaksimalkan produktivitas, mengembangkan produk-produk berkualitas lebih baik dan 

membawanya ke pasar dengan lebih cepat. Instrumen-instrumen analitis Malvern ditujukan pada 

kebutuhan-kebutuhan pengukuran yang terentang luas dan mereka membantu para pengguna untuk 

mempercepat riset mereka dan memahami dengan lebih baik material-material yang mereka gunakan. 

Dengan berkantor pusat di Malvern, Inggris, Malvern Instruments memiliki organisasi-organisasi cabang 

di semua pasar-pasar Eropa utama, Amerika Utara, Meksiko, Cina, Jepang dan Korea, satu usaha 

bersama (joint-venture) di India, suatu jaringan distributor yang mendunia dan laboratorium-laboratorium 

aplikasi di seluruh dunia.www.malvern.com 

 
Tentang DKSH  

DKSH adalah penyedia Layanan Ekspansi Pasar terkemuka yang berfokus di Asia. Sebagaimana istrilah 

“Layanan Ekspansi Pasar” itu sendiri, DKSH membantu perusahaan-perusahaan dan merk-merk lain 

untuk menumbuhkan bisnis mereka di pasar-pasar yang baru atau yang telah ada. Telah tercatat di SIX 

Swiss Exchange sejak 2012, DKSH adalah perusahaan dunia yang berkantor pusat di Zurich. Dengan 

770 lokasi bisnis di 36 negara – 740 di antaranya ada di Asia – dan 28,300 staff khusus (spesialis), DKSH 

menghasilkan penjualan bersih sebesar CHF 10.1 milyar di tahun 2015. DKSH didirikan pada tahun 1865. 

Dengan warisan Swiss yang kuat, perusahaan memiliki suatu tradisi panjang melakukan bisnis di dan 

dengan Asia dan berakar dalam masyarakat-masyarakat dan bisnis-bisnis di seluruh Asia Pasifik. 
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DKSH Unit Bisnis Teknologi adalah penyedia Layanan Ekspansi Pasar terkemuka yang meliputi suatu 

rentang luas barang-barang investasi modal dan instrumen-instrumen analitis. Unit bisnis ini 

menawarkan solusi-solusi total di wilayah-wilayah infrastruktur, material-material industri dan pasokan, 

mesin presisi dan mesin teksitil, semikonduktor, fotovoltaik dan elektronika, agrikultur, hospitality juga 

aplikasi-aplikasi industri yang terspesialisasi. Portofolio layanan meliputi pencarian produk, konsultasi 

masuk ke pasar, pemasaran, penjualan, enjiniring aplikasi dan layanan purna jual seperti pemasangan 

(instalasi), perawatan dan perbaikan. Dengan 75 lokasi bisnis di 18 negara dan sekitar 1,370 staff khusus 

(spesialis), termasuk 500 insinyur jasa, Unit Bisnis Teknologi menghasilkan penjualan bersih sebesar 

CHF 372.2 juta pada tahun 2015. 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi : 

 
DKSH Indonesia Unit Bisnis Teknologi  Malvern Instruments 
Rolf Erik Schoeler  
Managing Director  
Phone +62 21 3192 4289  

rolf.erik.schoeler@dksh.com  

Kapler Communications 

Phone +44 (0)1480 471059 

malvern@kapleronline.com 
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