ACCESS CHINA

Forretningsmuligheder i Kina
for SMV’er og startups

Access CHINA er et nyt program for danske SMV’er og startups.
Mød eksperter og virksomheder med indgående kendskab til Kina.

!

Access CHINA giver dig adgang til en bred dansk indsats med fokus på
forretningsudvikling i Kina. Via en række seminarer i Danmark får du viden
om, hvordan man som dansk virksomhed kan sælge og udvikle produkter til
det kinesiske marked. Seminarerne gennemføres på en let tilgængelig og
praktisk orienteret facon, så alle kan være med. Samtidigt kan du deltage i
aktiviteter i Kina, hvis formål er at få flere danske løsninger i spil til kinesiske
projekter via networking, partner pitching, innovationskonkurrencer m.m.
Endelig er det undervejs også muligt at få 1:1 sparring til finpudsning af
forretningsplanen.

Yderligere information

Access CHINA er skabt for at udnytte Kinas massive satsning på at blive et
innovativt foregangsland. Ambitionen om at gøre Kina til en global markedsleder på tværs af mange industrier kræver tilstrømning af know-how fra
resten af verden. Internationale partnerskaber er derfor højt prioriteret, og
for danske virksomheder kan dette medføre både markedsadgang og nye
kapitalmuligheder.
Dansk Industris forretningsenhed i Shanghai udbyder programmet i sam
arbejde med en række danske og kinesiske organisationer.

Pris og tilmelding

Deltagelse i Access CHINA events er gratis. Rejseudgifter i forbindelse med
aktiviteter i Kina er på egen regning.
Tilmelding til arrangementerne sker på løbende basis. Du har endvidere
mulighed for at blive tilmeldt et samlet forløb med individuel sparring.
Se den samlede oversigt på næste side. >
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ACCESS CHINA

Forretningsmuligheder i Kina for SMV’er og start-ups

Tilbud i 2019 / 2020
De følgende events afholdes i regi af Access CHINA.
Alle arrangementer tilbydes gratis.
Kina-strategi for SMV’er
København – oktober 2019

Kina-strategi for Startups
København – oktober 2019

Salg og distribution
Sorø – oktober 2019

Vurdering af forretningsmodeller
og konkrete erfaringer.

Vurdering af forretningsmodeller
og innovationsmuligheder.

Kanaler for salg til Kina. Fokus på
lokal distribution og eksportsalg.

Salg og distribution
Aarhus – december 2019

Innovation på kinesisk
Aalborg – december 2019

Innovation Days
Kina – januar 2020

Kanaler for salg til Kina. Fokus på
lokal distribution og eksportsalg.

Kina som innovation driver. Fokus
på startup cases og incitamenter.

Besøg hos førende iværksættere,
project pitching, Open Calls m.m.

Salg og distribution
København – februar 2020

Innovation på kinesisk
København – februar 2020

Det kinesiske marked
København – maj 2020

Kanaler for salg til Kina. Fokus på
lokal distribution og eksportsalg.

Kina som innovation driver. Fokus
på startup cases og incitamenter.

Kulturelle, politiske og regulatoriske
forhold. Fokus på krav og barrierer.

Kina-strategi for SMV’er
Aarhus – maj 2020

Kina-strategi for Startups
København – maj 2020

China City Dialogue
Kina – juni 2020

Vurdering af forretningsmodeller
og konkrete erfaringer.

Vurdering af forretningsmodeller
og innovationsmuligheder.

Branding af danske kompetencer
indenfor bæredygtighed.

1:1 sparring
Danske virksomheder kan tilvælge et individuelt sparringsforløb. Vælg mellem to muligheder:
SME Business Development

Sparringen har fokus på, hvad danske SMV’er selv
kan gøre for at finde fodfæste på det kinesiske marked. Hvad er de gængse succeskriterier? Hvad er de
største faldgruber? Hvordan finder man frem til de
rigtige lokale samarbejdspartnere?

Startup Acceleration

Sparringen har fokus på, hvordan danske startups
kan arbejde med innovation i en kinesisk kontekst.
Hvordan fungerer økosystemet for iværksættere? I
hvilke sektorer er Kina længst fremme teknologisk?
Hvordan finder man kunder og investorer?

Begge typer af sparringsforløb er som udgangspunkt gratis. Det er muligt at tilkøbe yderligere support, blandt andet
strategisk mentorship fra Kina-baserede eksperter.

Udbydere

