ACCESS CHINA

Forretningsmuligheder i Kina
for SMV’er og start-ups

Access CHINA er et nyt program for danske mindre og mellemstore virksomheder. Målsætningen er at få danske løsninger i spil
til business challenges i Kina.
Business challenges er konkrete projekter drevet af kinesiske virksomheder,
som ønsker at udvikle nye forretningsområder i samarbejde med innovative
partnere. Challenges anvendes i Kina som et udbredt redskab til partnersøgning og åbne innovationsprocesser.
Access CHINA bygger på en aktiv indsats i både Kina og Danmark. Aktiviteterne i Kina har som omdrejningspunkt at skabe adgang til lokale ’challenge
owners’. Det sker via kontinuerligt engagement i koordinering med andre
danske eksportfremmeinitiativer. Sideløbende kan danske SMV’er og startups vælge mellem en række individuelle tilbud, hvor de kobles på indsatsen
i Kina. Det inkluderer også mulighed for at blive tilknyttet det kinesiske innovationsmiljø i form af acceleratorer og inkubatorer.
Præmissen for Access CHINA er at udnytte det momentum, som udgøres af
Kinas massive satsning på at blive et innovativt foregangsland. At udvikle
Kina til førende global techproducent kræver en betydelig tilstrømning af
know-how fra resten af verden. Internationale partnerskaber er derfor højt
prioriteret, og for danske SMV’er kan udviklingen medføre både markedsadgang og nye kapitalmuligheder.
Dansk Industris forretningsenhed i Kina er den primære operatør på programmet.
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ACCESS CHINA

Forretningsmuligheder i Kina for SMV’er og start-ups

Tilbud
Danske virksomheder tilbydes at indgå i et eller flere
af tre moduler under Access CHINA:
1-1 sparring

Challenge drive

Pre-acceleration

Åbent for alle danske virksomheder.

Boot camp er gratis for deltagere fra
Region Sjælland; andre betaler 3.500 kroner.
Rejse og ophold betales af egen lomme.

Brugerbetalt med mulighed for 50%
i tilskud.

Virksomheder modtager op til
30 timers gratis rådgivning om
forretningsmuligheder på det
kinesiske marked.

Virksomheder bliver positioneret
til specifikke challenges og open
innovation calls. Inkluderer en
boot camp i Shanghai og Shenzhen.

Virksomheder får individuel
support med henblik på inklusion
i kinesiske acceleratorer eller
inkubatorer.

Events i 2019
De følgende arrangementer afholdes i regi af Access CHINA i 2019.
Nye events vil blive tilføjet løbende.
Forretningsudvikling
for SMV’er i Kina
København – februar 2019

Denmark-China City Dialogue
Beijing – juni 2019

Innovation Days
Shanghai og Shenzhen
– november 2019

Orientering om afsætningsrelaterede
forhold på en let tilgængelig og praktisk orienteret facon.

Konference om danske kompetencer inden for bæredygtighed.
Fokus på cleantech, new tech,
fødevarer og urban design.

7 – 8 dages boot camp med besøg
hos førende innovationsmiljøer,
partner pitching, deltagelse på
verdens største importmesse
(CIIE), mm.

Kina: Verdens næste tech
supermagt?
København – maj 2019

Forretningsudvikling
for SMV’er i Kina
Sorø – august 2019

Forretningsudvikling
for SMV’er
Aarhus – december 2019

Indsigt i Kinas ambitioner om at
blive global frontrunner på innovation og ny teknologi. Fokus på
danske forretningsmuligheder.

Orientering om afsætningsrelaterede forhold på en let tilgængelig
og praktisk orienteret facon.

Orientering om afsætningsrelaterede forhold på en let tilgængelig
og praktisk orienteret facon.

Udbydere

