ERHVERVSDELEGATION
TIL WENZHOU
Tag med til den dynamiske havneby Wenzhou for at opdyrke relationer til fremtidige
samarbejdspartner, kunder og investorer. Slagelse og Wenzhou er i fuld i gang med at
bygge bro, og det kan åbne døren for nye muligheder for dig.
Programmet henvender sig til alle inden for erhverv, uddannelse og kultur, som ønsker
at engagere sig i Kina. Målet er i først omgang at blive klogere på, hvilke muligheder
samarbejdet kan give samt at etablere nye kontakter og opbygge viden og erfaring om
samarbejde med kineserne.
Rejseperiode: Den 08. – 14. december 2015

TIRSDAG D. 08. DECEMBER
Afrejse fra Kastrup kl. 18.30, direkte med SAS til Shanghai.
ONSDAG D 09. DECEMBER
Ankomst i Pudong International Airport i Shanghai. Transport til Hongqiao Railway
Station og togrejse videre til Wenzhou med hurtigtog. (4,5 time) Ved ankomst er der
transport til hotellet efterfulgt af velkomstmiddag med vores værter i Wenzhou.

TORSDAG D 10. DECEMBER
Dagen byder på et officielt velkomstprogram med taler, information om Wenzhou,
sightseeing og møde med nogen af de vigtige partnere i Wenzhou. Der vil også være en
underskriftsceremoni, hvor Wenzhous og Slagelses borgmester underskriver den
formelle samarbejdsaftale.
FREDAG D. 11. DECEMBER
Denne dag kører vi program i tre forskellige spor. Erhverv, uddannelse og kultur. Vi
planlægger programmerne, så de enkelte fagområder får opbygget en god faglig viden
om de konkrete muligheder, der er for samarbejde. Delegationen mødes til fælles middag
om aftenen.
LØRDAG D. 12. DECEMBER
Dagen er åben til individuelle møder med potentielle samarbejdspartnere. Transport og
tolkning kan arrangeres efter behov. China Experience kan være behjælpelig med
planlægning af møder.
SØNDAG DEN 13. DECEMBER
Efter morgenmaden checker vi ud og kører til togstationen for at tage hurtigtoget nord på
til Shanghai. Her tager vi direkte til Dansk Industris nye kontor i Shanghai, hvor
direktør Glen Mikkelsen vil fortælle om DI´s aktiviteter i Kina. Der vil også være mulighed
for at mødes med danske erhvervsledere fra virksomheder, der allerede er etableret i Kina
for at udveksle erfaringer. Afskedsmiddag ved Shanghais berømte havnepromenade ’the
Bund’.
MANDAG DE 14. DECEMBER
Transport til lufthavnen og afrejse med SAS til Kastrup kl. 13.35. (Ankomst i Danmark
samme dag kl. 18.30)
WENZHOU - KNUDEPUNKT I EN RIG PROVINS
Wenzhou er en af de største byer i Zhejiang-provinsen og et af Kinas rigeste områder. Byen
har mere end 9 millioner indbyggere, og dens økonomiske mirakel bygger på rollen som
vigtig udskibningshavn for de mange eksportvirksomheder. Zhejiang-provinsen er blandt
andet kendt for at producere lædervarer, tekstil, træmøbler, legetøj, elektronik og papir til
verdensmarkedet. Det store eksportboom har gennem årene genereret enorme
rigdomme blandt de mange hårdtarbejdende entreprenører, og det har skabt en stærk
købekraft. I dag har nogle af Kinas mest succesfulde virksomheder base i Wenzhou.
Wenzhou er desuden kendt for sine mange immigranter, som gennem tiden er draget til
USA og Europa for at prøve lykken, og byen har den højeste koncentration af kristne i hele
Kina.
HVAD ER INKLUDERET:
•
Flyrejse til Shanghai direkte med SAS
•
5 nætter på 5-stjernet hotel inklusiv morgenmad og internet
(Sheraton Wenzhou og Radisson New World Shanghai)
•
Transport alle dage undtagen den 12. december
•
Alle måltider med undtagelse af den 12. december i Wenzhou
(individuelle møder)
•
Dansk og kinesisk rejseleder service fra China Experience
•
Forberedelsesdag inden afrejse: Intensivt seminar med introduktion til det
kinesiske samfund, økonomi, kulturtræning og hjælp til praktiske forberedelser
(fx kinesiske visitkort).

PRIS: 17.270 DKK per person, eksklusiv visum
HVAD KAN TILKØBES:
•
China Experience kan assistere med visumservice
•
Planlægning af individuelle møder i Kina
TILMELDING:
Tilmeldingsfrist er den 16. september efter først til mølle princippet. Der vil være
mulighed for eftertilmelding frem til den 15. oktober. (evt. mod tillæg for prisstigning på
flybilletter)
Tilmelding sker pr. e-mail til China Experience. info@china-experience.com
Tilmelding er bindende og betaling skal ske direkte til China Experience.
BETALING & AFBESTILLING:
Depositum på 6000,00 DKK betales ved bestilling af rejsen.
Restbetaling forfalder den 25. oktober. Depositum refunderes ikke ved afbestilling.
Afbestilling efter den 25. oktober:  20% af rejsens pris kan refunderes.
Afbestilling efter den 15. november: Ingen refundering.
YDERLIGERE INFORMATION:
Vil du vide mere, så kontakt Peter Lisbygd på mobil 20 11 42 26 eller
peter@china-experience.com
FLEKSIBEL REJSE:
China Experience er teknisk arrangør af rejsen og medlem af Rejsegarantifonden,
medlemsnummer 2013. Rejsens program er planlagt i tæt samarbejde med Slagelse
Erhvervscenter og relevante partnere i Wenzhou. Hvis der er ønsker om at forlænge
rejsen, så kontakt os for at finde en god løsning.

