
ERHVERVSDELEGATION     
TIL WENZHOU

Tag med til den dynamiske havneby Wenzhou for at opdyrke relationer til fremtidige 
samarbejdspartner, kunder og investorer. Slagelse og Wenzhou har allerede etableret 
et stærk bånd og døren er åbnet for spirende forretningsmuligheder.  
Programmet henvender sig i udgangspunktet til erhverv inden for både welfare & clean 
tech, produktion/service og food, som ønsker at engagere sig i Kina. Målet er at 
etablere kontakter og opbygge viden og erfaring med kinserne samt at udvikle 
samarbejdet mellem Slagelses og Wenzhous erhvervsliv.  

Rejseperiode: Den 8.- 14. Oktober 2016.



LØRDAG D. 8. OKTOBER - afrejse
Afrejse fra Kastrup kl. 18.30, med China air over Stockholm og Beijing til 
Wenzhou. 

SØNDAG D. 9. OKTOBER - ankomst
Ankomst til Wenzhou lufthavn 16:30. Transport til Sheraton Hotel, Wenzhou. 
Fællesmiddag om aftenen. 
 
MANDAG D. 10. OKTOBER - Wenzhou indtryk
For at komme over jetlag og få et grundigt indtryk af byen og en fornemmelse af dens sjæl, 
bruger vi den første dag på et afslappet program med indtryk af Wenzhou og sightseeing. 
Der vil være lagt morgen Tai Chi ind, for dem som har lyst, og formålet med dagen er at 
skabe indtryk og information, som man også kan trække på som fælles referencepunkter 
under resten af delegationen med de potentielle partnere og virksomheder, som  I møder.
Fælles middag om aftenen. 

TIRSDAG D. 11. OKTOBER  - Fælles business program
Dagen byder på et velkomstprogram med introduktion de relevante industrier i 
Wenzhou, og besøg ved centrale virksomheder i byen. Formålet med dagen er at 
delegationen samlet får et indtryk af mulighederne på tværs og udvidet kontaktfladen 
med forskellige spillere. 
Fælles netværksmiddag med Wenzhou Foreign affairs office.

ONSDAG D. 12. OKTOBER  - industri spor
Denne dag kører vi program i tre forskellige spor. Welfare tech, produktion/service og 
fødevarer eller clean tech. Vi planlægger sporerne, 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.   

TORSDAG D. 13. OKTOBER - individuelle møder
Dagen er åben til individuelle møder med potentielle samarbejdspartnere og kontakter. 
Transport og tolking kan til egne opsatte møder kan arrangeres efter behov ved China 
Experinece. Frokost og middag er på egen hånd, men kan arrangeres efter ønske.
 
FREDAG D. 14. OKTOBER 
Transport til lufthavnen og afrejse med China air til Kastrup over Beijing og Stockholm kl. 
08.20. (Ankomst i Danmark samme dag kl. 20.00)

OM 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.

Wenzhou og Slagelse har allerede etableret stærke forbindelser, og der er flere projekter i 
søen efter første officielle delegation blev afholdt i december 2015. Læs rapporten om den 
her.



HVAD ER INKLUDERET: 
•	 Flyrejse	til	Shanghai	med	China	Air
•	 5	nætter	på	5-stjernet	hotel	inklusiv	morgenmad	og	internet	
 (Sheraton Wenzhou)
•	 Transport	alle	dage	undtagen	den	13	oktober.	(kan	tilkøbes)	
•	 Alle	måltider	med	undtagelse	af	frokost	den	13	oktober	
 (individuelle møder) 
•	 Dansk	og	kinesisk	rejselederservice	fra	China	Experience	
•	 Opsamlingsmøde inden afrejse (September):  
             Opsamling og information, info om hjælp til praktiske forberedelser (fx kinesiske  
 visitkort). 

PRIS: 19.995 DKK per person, eksklusiv visum 

HVAD KAN TILKØBES:
•	 China	Experience	kan	assistere	med	visumservice.	per	person	DKK	1360,-	
•	 Tilpasset	forberedelsesarrangement	til	deltagere,	som	ikke	har	kendskab	til	Kina.		
 Intensivt seminar med kulturtræning og introduktion til det kinesiske samfund og  
 erhvervsliv. (Juni) 
 per person DKK 1300,- 
•	 Planlægning	af	logistik	i	forbindelse	med	individuelle	møder	i	Wenzhou
 Halv dag (transport & tolk): DKK 1700,-
 Fuld dag(transport & tolk): DKK 2500,-

TILMELDING:
Tilmeldingsfrist er den 1 juni efter først til mølle princippet. Der vil være 
mulighed for eftertilmelding frem til den 30 juli. (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 7000,00 DKK betales ved bestilling af rejsen. 
Restbetaling forfalder d. 1 august. Depositum refunderes ikke ved afbestilling.
Afbestilling efter den 1 juli:  20% af rejsens pris kan refunderes.
Afbestilling efter den 1 august: Ingen refundering. 
  
YDERLIGERE INFORMATION:
Vil du vide mere, så kontakt Line Heidenheim Juul på mobil 31 41 74 07 eller 
line@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.  


