
   
 

 
 
 

 

 

Forretning i Kina: Kultur, Kundskaber og 

Kontakter 
Skagen Erhvervsforening, Confucius Institute for Innovation and Learning & 

Interregionalt Center for Videns- og Dannelsesstudier, Aalborg University, 

30. oktober 2012, 19.00-22.00. Kulturhus Kappelborg, biografsalen 

 

At drive forretning i Kina stiller store krav til kundskaber inden for kultur, sprog og politik samt gode 

kontakter til kunder, institutioner og myndigheder. Dette lyder svært, men en række danske 

virksomheder har fundet vej til at overvinde disse udfordringer og drive succesrig forretning i Kina. 

Dette aftenarrangement i Skagen Erhvervsforening vil præsentere viden og erfaringer fra Aalborg 

Universitet og danske erhvervsfolk i Kina, som kan bistå virksomhederne i deres overvejelser om at 

drive forretning i Kina. Programmet vil være som følger: 

19.00-19.15: Velkomst 

19.15-19.45: Thorsten Haensel, Confucius Institute for Innovation and Learning. Thorsten vil tale om 

kultur og forretningskultur i Kina, og hvordan man begår sig i landet. Den kinesiske kultur er på mange 

måder forskellig fra den danske, men bare man sætter sig ind i nogle få og enkle regler, er overraskelsen 

ikke helt så stor. Thorsten er cand.mag. i Kinastudier fra Aarhus Universitet, taler flydende kinesisk og 

har boet i flere år i Kina, hvor han bl.a. har arbejdet på den danske ambassade i Beijing. 

19.45-20.15: Leif Fredborg vil fortælle om sine erfaringer med at etablere virksomhed i Kina. 

20.15-20.45: Pause 

20.45-21.15: Rasmus Gjedssø Bertelsen, INCEVIDA, vil tale om betydningen af både faglige kundskaber 

og Kinarelaterede kundskaber samt betydningen af kontakter og netværk i Kina, som er kendt som 

guanxi. Rasmus forsker i dansk erhvervslivs forsknings- og udviklingsarbejde i Kina og strømme af viden, 

talent og kapital mellem erhvervsliv og universiteter i Danmark og Kina. Rasmus vil fremhæve 

perspektiverne ved at ansætte danskere med studie- og erhvervserfaring fra Kina, og kinesere med 

uddannelses- og erhvervserfaring fra Vesten. 

21.15-21:45: Kinesiske studerende fra Aalborg Universitet vil fortælle om deres valg af at uddanne sig i 

Danmark og hvad de har lært af at leve og uddanne sig i Danmark. De vil fortælle om deres evne til at 

bygge bro mellem Danmark og Kina kulturelt, sprogligt og erhvervsmæssigt. 

Der vil være tid til spørgsmål og diskussion med oplægsholderne. 


