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1. Introduktion
I stedet for at forsøge at omgå dette dilemma ved at gøre
guiden mere generisk og mindre hands-on har vi valgt
at dele et øjebliksbillede af det kinesiske marked og at
sætte udviklingen ind i en kontekst. Og vigtigst af alt: Vi
har forsøgt at gøre guiden til en slags ”selvhjælpsværktøj”, der gør virksomheder i stand til selv at opdatere sig
og tage de vigtigste initiativer på et opdateret grundlag.
Derfor rummer hvert kapitel i guiden også meget konkrete praktiske forslag til, hvad en virksomhed og dens
ledelse bør gøre i forbindelse med afdækning af potentiale og mulig introduktion i Kina.

Denne guide rummer i virkeligheden et indbygget
dilemma, for hvordan skriver man en guide til et
eksportmarked, der først og fremmest er kendetegnet ved at være ekstremt omskifteligt og under hastig
forandring?
Det siger sig selv, at en guide som denne risikerer at være
delvist forældet i det øjeblik, den udgives.

Forståelsen og accepten af, at det kinesiske
marked og den kinesiske forbruger hele tiden
antager nye former, er en forudsætning for at lykkes
i Kina.
Forståelsen og accepten af, at det kinesiske marked og
den kinesiske forbruger hele tiden antager nye former,
er en forudsætning for at lykkes i Kina. Og som sådan
bliver selve guidens dilemma den første vigtige læring,
en dansk fødevareproducent med mod på Kinas løfterige
marked kan gøre sig.
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Vi har ønsket at skabe et strategisk værktøj – det er det
bedste ord. Og vi forventer, at virksomheder, støttet af
denne guide, vil være i stand til at bruge værktøjet til at
måle op, bryde mure ned og ultimativt hamre nogle store søm ind – for nu at udtrykke det sådan. Det er guidens
første præmis.
Den anden præmis handler om klar og tydelig tale. Kina
er ikke for alle. Af mange grunde. Guiden har ikke til formål at overbevise eller indsmigre sig hos virksomheder,
for hvem Kina ikke er det rette valg. Tværtimod har vi
valgt en meget åben og direkte tilgang, og det afspejles i
flere af de råd, guiden giver. En konklusion på læsning af
denne guide kan således sagtens være, at Kina ikke er sagen. I det tilfælde har guiden også levet op til sit formål.
Med andre ord: De informationer og den viden, der deles her, har ikke fået chokoladeovertræk! Det er i stedet
rå, direkte information, der ikke bygger på en agenda,
men som forhåbentligt kan få danske virksomheder til at
træffe et kvalificeret valg.
Og til jer, der bl.a. på baggrund af denne guide, beslutter
jer for ville afsætte i Kina: God vind!

Jacob Johansen

2. Hvorfor kan man overhovedet afsætte udenlandske
fødevarer i Kina?

Det er næppe en overraskelse for nogen, at Kina
har flyttet sig langt på relativt kort tid. Kina har oplevet en økonomisk revolution, der på trods af politiske ideologier er drevet af benhårde markedskræfter og
ønsker og visioner om at skabe stor profit.
Energien bag en meget stor del af den udvikling, Kina har
gennemgået frem til nu, er drevet af menneskers trang
og lyst til at skabe virksomheder for at kunne bryde en
social arv og bryde ud af deres oprindelige position i
samfundet.
Der er meget store psykologiske kræfter bag det drive,
kinesisk forretningsliv besidder. Kræfter, som også betyder, at flere virksomheder i Kina opererer med et værdisæt, som ligger et stykke fra det, vi deler i Danmark. I
Kina er forretning beslægtet med krigsførelse – og i krig
gælder som bekendt alle kneb. Det kan man opfatte som
kontroversielt, men sådan er realiteterne. Og de realiteter har voldsom afsmitning på den måde, man driver

forretning på i Kina.
Men det er også dette lidt hårde forretningsmiljø, der er
den direkte årsag til, at danske fødevareproducenter har
mulighed for at afsætte produkter og services i Kina! For
den benhårde konkurrence, denne situation har medført, har direkte ledt til en række skandaler inden for fødevaresektoren. Skandaler, der i den mere kuriøse ende,
har handlet om rottekød på restauranter - og i den helt
alvorlige ende om 51 døde spædbørn som følge af forgiftet mælkepulver. Skandalerne er mange, og de fortsætter. Om end i noget mindre omfang end tidligere.

Det er denne præference for importerede varer,
der er danske virksomheders mulighed.
Disse skandaler har forståeligt skabt megen vrede. Men
de betyder også, at tilliden til lokalt producerede fødevarer er meget, meget lav, og at signifikante forbruger-
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gøde jorden for dansk eksport. For boutiqueproducenterne uddanner sammen en ny gruppe kinesiske forbrugere til at værdsætte nye typer varer og til at efterspørge
produkter, der ofte minder kraftigt om det, vi traditionelt
står for i Danmark.
De potentielle konkurrenter er således også en slags allierede i arbejdet med at udvikle nye forbrugergrupper,
der er villige til at betale en høj pris for højkvalitetsnicheprodukter.

grupper (dog langt fra alle) foretrækker (og har råd til) at
købe importerede fødevarer, så vidt det er muligt. Det er
denne præference for importerede varer, der er danske
virksomheders mulighed.
Selv om de gør, hvad de kan med lokalt producerede fødevarer, er der fortsat ringe tillid. Markedet oplever dog
lige nu en opblomstring af lokale fødevareproducenter,
der fokuserer på økologi, bæredygtighed, kvalitet og lignende. Nogle af disse producenter kombinerer oven i købet deres forretning med oplevelsesorienterede services
som f.eks. gårdbesøg og ”pluk-selv”. De (stadigvæk få)
meget bevidste kinesere vil, som mange danskere, gerne
have lokalt producerede varer. Og de små, nye producenter omtalt her gør det i nogen grad sværere for tilsvarende danske producenter at få en fod indenfor.
De mange nye, lokale producenter er nok konkurrence
for danske virksomheder, men de er samtidig med til at

Kombinationen af et spirende lokalt producentmiljø og
det faktum, at de helt store globale spillere i branchen
for længst har opdaget mulighederne i Kina – spørg bare
hos Arla – gør markedet komplekst. Det er meget svært
at gå op imod de helt store globale og kinesiske producenter, og de lokale nichebrands vinder land hver dag.
Det gør ikke Kina umulig eller så meget sværere end andre eksportmarkeder. Danske virksomheder har masser
af muligheder i Kina, specielt med nicheprodukter - og
nicher er som bekendt kæmpestore i Kina. Men det er en
forudsætning for succes, at man accepterer, hvor markedet rent faktisk er og ikke forventer at blive modtaget
med åbne arme af tillidsfulde, positivt afvendende forbrugere. Som i alle andre markeder skal den lokale forbrugers gunst vindes i konkurrence med mange andre.
Kina er i dag verdens mest sofistikerede og omfattende
e-handelsmarked. Hånden på hjertet: Kina er 10-15 år
foran hele den vestlige verden på dette område. Og bl.a.
fødevarer er en af de helt afgørende årsager til, at ehandel nu er en uafviselig faktor, hvis man vil forstå, hvorfor
og hvordan man kan afsætte varer i Kina.

Det skal I vide...
1.
2.
3.
4.
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Mange kinesere har ringe tiltro til lokale fødevarer.
Importerede fødevarer har et bedre ry og møder generelt tillid i Kina.
”Imported” er vigtigere end ”Made in…”. Producentland er ikke nok til at skabe afsætning.
Nye, lokale (ofte økologiske) producenter skyder op.

3. Sådan spiser og drikker kinesere

Kineserne spiser helt anderledes, end vi gør i den
vestlige verden. Men kinesisk mad er mange ting,
og Kina domineres af flere forskellige store køkkenretninger, der er lige så indbyrdes forskellige som f.eks.
traditionel dansk mad og fransk haute cusine.
Rundt omkring i Kina har de deres helt egne måltidstraditioner; de spiser ganske enkelt nogle andre ting og tilbereder maden på deres egen måde. Og det bliver de
ved med.
I Kina er madtraditioner nemlig dybt forankrede i kultur
og omgangsform, og disse traditioner er der ikke en udpræget vilje til at ændre på. Hverken blandt moderne,
sofistikerede, internationalt orienterede Shanghainesere
eller hos dybt traditionsbundne landmænd i Wulumiqi.
Der er ganske enkelt ikke noget udtalt ønske om at revolutionere det kinesiske køkken!
Men den moderne kineser er interesseret i nye køkkener

og nye retter. Smage, teksturer, indtryk og traditioner fra
andre lande. Overalt i førende kinesiske byer, og ingen
steder mere udtalt end i Shanghai, kan man iagttage,
hvordan alverdens køkkener nu er repræsenteret i en
mangfoldighed, der har fået den kendte TV-kok Anthony
Bourdain til at udtale, at Shanghai får hans hjemby New
York til at fremstå som et tredjeverdensland.

Hvis du er vokset op i New York, Los Angeles
eller Chicago, og du tror, at du lever i verdens
centrum, at vi er de mest moderne og de rigeste eller
mest sofistikerede, så vil Shanghai føles som et virkeligt ubehøvlet slag i ansigtet.
Anthony Bourdain
Et typisk kinesisk måltid – hvis man kan tale om et sådant
– består næsten altid af flere retter. Der kommer altid
mange fade på bordet, som måltidets deltagere tager di-
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rekte fra, og selv i en kontormedarbejders madkasse vil
der være flere retter repræsenteret.
Kinesisk mad er forankret i både traditioner, tro og overtro. Det at spise sammen har særlig social vægt, og rigtig
mange af de traditionelle kinesiske fødevarer og retter
anses for at have helbredsmæssig indflydelse. Kineserne
taler om ”hot” og ”cold” fødevarer – og her tænkes ikke
på temperatur, men på hvordan kineserne mener, disse

fødevarer påvirker organismen, og inden for Traditional
Chinese Medicine rangeres kendte retter efter deres formodede lægemiddellignende kvaliteter.
Retter og fødevarer har altså ikke alene gastronomisk betydning, men også en funktionel, praktisk funktion, der
påvirker helbredet.

Det skal I gøre...
1. Accepter, at I skal tilføre noget nyt og noget mere fremfor at ændre kinesernes spisevaner.
2. Tag til forskellige områder i Kina og studer fødevarer, retter, madkultur - og, om muligt, spis hjemme sammen
med kinesere.

Links - sådan holder du dig up to date
•
•
•
•
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Anthony Bourdain om kinesisk mad:
www.youtube.com/watch?v=2Dk3OnkQFHM
Forklaring af kinesernes syn på ”cold” og ”hot” råvarer og skema med inddeling:
www.pingminghealth.com/article/581/warming-and-cooling-characteristics-of-common-foods/
Introduktion til kinesisk mad:
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_cuisine
Informativt skriv om kinesisk madkultur, betydningen af måltidet og meget mere:
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352618115000657

4. Vælg den rigtige Kina-strategi

Internationale medier bringer ofte interessante
succeshistorier om vestlige brands og virksomheder, der har opnået stor salgsvolumen i Kina. I de
senere år har man også kunne læse om både internationale og nogle danske virksomheder, for hvem Kina
ikke har medført samme gevinst og følgeligt har måttet
trække sig ud af markedet – ofte forbundet med store
omkostninger.
Meget ofte hviler både succes og fejlslagen indsats på
den valgte strategiske tilgang. Kina har meget at byde på
for danske fødevarevirksomheder, men Kina er ikke for
alle. Og det er slet ikke lige meget, hvilken tilgang man
vælger.
Der findes ikke én strategi, som alle kan benytte, ikke
én garanti for succes. Men generelt er det tilrådeligt, at
danske virksomheder bruger den tid og de ressourcer,
det kræver at gennemarbejde en Kina-strategi grundigt.
Mange vil gerne i gang med det samme, efter at Kina-in-

teressen er vakt. Det er forståeligt, at lysten til at komme
i gang sommetider løber af med virksomhed, ledelse eller ejere. Men det er vanskeligt at få hul på markedet,
hvis man ikke har en solid plan og blot flyder med strømmen og rækker ud efter de tilfældige muligheder, der
måtte materialisere sig. Opportunisme er ikke en god
Kinastrategi.

Opportunisme er ikke en god Kina-strategi!
Som i andre forretningssammenhænge bør en strategi
for Kina tage afsæt i KPIer, der beskriver klare målsætninger for en Kina-satsning. Flere virksomheder påbegynder
en Kina-satsning uden klare mål og har derfor svært ved
løbende at vurdere, om de når deres potentiale i Kina,
om løbende investeringer er rimelige, og om der er et
fornuftigt momentum i afsætningen.
KPIer, der er afstemt med mulige samarbejdspartnere i
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Kina, er også en god måde at holde partnere fast på fælles målsætninger og sikre, at man ikke i løbet af kort tid
blot stiller sig tilfreds, så længe der vækstes.
Vækst er en forudsætning for forretning i Kina, men mange ender med at være tilfredse med vækst, der er alt for
beskeden i forhold til deres potentiale og overlader dermed forbrugere og salg til konkurrenter, der er bevidste
om deres ambitioner og har defineret dem som KPIer.
Derudover bør en strategi naturligvis bygge på veldokumenteret viden, der bl.a. afdækker:
•

Opfylder produktet et identificerbart behov hos
forbrugerne?

•

Hvilke forbrugere?

•

Hvilke dele af Kina er relevant for afsætning?

•

Hvilke distributionskanaler kan nå disse kunder?

•

Hvordan får man adgang til disse kanaler, og hvilken
virksomhedsstruktur eller hvilket samarbejde kræver
det?

•

Hvad vil det kræve af ressourcer?

•

Hvordan skal ekspansion forløbe?

Det er en god idé, at danske virksomheder tænker langsigtet i forbindelse med deres Kina-strategi. Det er ikke
usædvanligt, at nye produkter er to-tre år om for alvor
at få fat i markedet. I nogle tilfælde ovenikøbet det dobbelte. Hvis en strategi er bygget op omkring en meget
hurtig ROI, er den sandsynligvis for skrøbelig, og det
vil meget hurtigt vise sig, at den danske virksomhed er
tvunget til at investere yderligere. Derfor er det sundt
at tænke konservativt i forbindelse med forecasting og
timeline og ovenikøbet være mentalt forberedt på uforudsete forhindringer.
I de tilfælde, hvor man møder obstruktion, man ikke havde forventet, er det vigtigt at beslutte, om strategien og/
eller timelinen skal revideres straks. Hvis man fortsætter
efter et set-back og forventer, at man kan nå at indhente
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det tabte indenfor rammerne af en eksisterende timeline, risikerer man at igangsætte en negativ glidebane,
hvor kontrol og rettidig korrektion bliver stadig vanskeligere og til sidst umulig.
En manglende korrektion af strategi og timing kan i sidste ende have fatale følger. Derfor skal en Kina-strategi
ikke mejsles i sten, men bør betragtes som et levende
dokument, der konstant revideres. Rettidig omhu er en
forudsætning i Kina.
De fleste er også bekendt med, at Kina byder på en række legale udfordringer, som en virksomhed bør tage højde for i sin strategi og timing. Læs mere herom i kapitel
5: ”Det med småt”.

Geografisk fokus

Det siges ofte, at Kina ikke er ét land, men et kontinent.
Det er nok en lidt frisk talemåde, men der er noget om
snakken. De kulturelle og forbrugsmæssige forskelle fra
Shanghai i øst til Kashgar i vest er større og mere udtalte
end forskellen på finner og portugisere i vores eget EU.
Meget få danske virksomheder har muskler til at løfte hele
Kina på én gang. Og meget få potentielle samarbejdspartnere og distributører i Kina dækker hele nationen.
Derfor er det anbefalelsesværdigt at udvælge et koncentreret geografisk fokusområde, etablere sin distribution
og markedsføring dér og langsomt vokse ud derfra, baseret på de erfaringer, man gør sig i markedet.

Det kinesiske marked opdeles traditionelt i en række Tiers (T) – geografiske områder, der defineres baseret på
økonomi, befolkningsgrundlag, konkurrencekraft m.m.
T1: Beijing, Shanghai, Guangzhou og Shenzhen
• Beijing er selvsagt Kinas hovedstad. Byen huser det
politiske og kulturelle centrum.
• Shanghai er Kinas moderne metropol, den største
havneby og det økonomiske centrum i landet.
• Guangzhou og Shenzhen er de to største byer i Pearl
River Deltaet, som er et af de mest veludviklede urbane områder i Kina. De ligger lige på grænsen til Hong
Kong og nyder derfor godt af international handel.
T2: Tianjin, Nanjing, Hangzhou, Suzhou, Wuhan, Xi’an,
Shenyang, Chengdu og Chongqing
• Tianjin er en vigtig havneby i det nordlige Kina. Den
anses også som en slags port til Beijing på grund af
sin geografiske placering.
• Nanjing, Hangzhou og Suzhou udgør de vigtigste
byer i Yangtze-deltaet nær Shanghai. Disse fire byer
udgør samlet en enorm urban enklave, en enorm
økonomisk motor, der er essentiel i Kinas økonomi.
Hangzhou huser også de store tech-giganter som
bl.a. Alibaba. Det er her, e-handelsindustrien hører
hjemme.
• Wuhan og Xi’an er de vigtigste byer i central og nordvest Kina. Wuhan er en stor industriby og Xi’an er

•
•

bedst kendt som forhenværende hovedstad med en
meget rig historie.
Shenyang er en central by i det nordøstlige Kina, som
før var Kinas industrielle hjerte, men nu er i tilbagegang.
Chengdu og Chongqing er begge førende i Sichuan i
det sydvestlige Kina og har begge enormt potentiale for at blive økonomisk centrum i hele det vestlige
Kina.

T3: Jinan, Hefei, Dalian, Harbin, Changsha, Zhengzhou,
Shijiazhuang, Fuzhou, Taiyuan, Wulumqi og Qingdao
Disse byer er alle regionale hovedstæder eller kendt for
specifikke typer af industri.
T4: Andre regionale centre og vigtige udviklede byer som
Kunming, Guiyang, Nanchang, Lanzhou, Yinchuan, Nanning, Xining, Changchun, Hohhot, Baoding, Ningbo, Datong, Xiamen, Weihai, Shantou Lhasa and Haikou m.fl.
T5: Alle mindre byer (efter kinesisk målestok).
Ud fra et rent forretningsmæssigt synspunkt er områderne omfattet af T1 og ned til T3 de mest interessante for
danske virksomheder. Der er potentiale for nogle i lavere
Tiers, men det falder drastisk for langt den overvejende
del af de danske fødevareproducenter, når man passerer
T3.
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Der er i grove træk to modeller for geografisk fokus:
Model A
Start i T1. Få hul på en eller flere af byerne i denne Tier
og arbejd dig herfra ud i landet, f.eks. ved at følge højhastighedstoglinjerne eller ved at ekspandere ud i oplandet. Et eksempel på denne geografiske tilgang kan være
at starte i Shanghai (eller dele heraf), ekspandere til nærliggende byer som f.eks. Hangzhou, Ningbo og Suzhou
for endelig at tage tredje skridt til endnu en T1 by og
gentage mønstret.
Pro: Shanghai er det mest sofistikerede urbane enklave i
Kina, og det er her, de mest krævende, kræsne og vidende moderne forbrugere bor. Det betyder, at der er et højt
kendskab til og en høj grad af forståelse for udenlandske
brands og nicheprodukter. Samtidigt ser vi, at vise forbrugersegmenter i stigende grad ønsker at forbruge specielle, unikke produkter – ofte med kvaliteter, der ligger
tæt op af det, danske producenter kan tilbyde.
Lykkes man i Shanghai, kan man højst sandsynligt rulle
sin brandposition og markedsføring ud til hele resten af
landet uden tilrettelser – hvis det kan sælges i Shanghai,
kan det før eller senere også sælges i resten af Kina.
Contra: Konkurrencen er knivskarp i Shanghai-området.
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Mætheden er udtalt, og det er typisk her, alle lancerer
først. Dvs. at det er svært at få ørenlyd, og at forbrugerne
er svære at imponere. Man får ikke meget foræret, og
derudover er det dyrt at komme ind på markedet.
Model B
Start i T2 eller T3. Opbyg distribution og salg i disse mindre udviklede og mindre sofistikerede områder af Kina.
Den kommercielle vækst i disse områder kan skabe økonomisk og erfaringsmæssig fundament til en ekspansion
mod Tier 1.
Pro: Det er relativt meget billigere at komme i gang i en
lavere tier. Der er færre importerede varer at konkurrere
med, og får man hul på markedet, er forbrugerne i højere grad loyale, end tilfældet er i T1.
Contra: Jo længere ned i Tier-systemet man bevæger sig,
desto mindre sofistikerede er forbrugerne, og jo mere
traditionelle er deres madvaner og fødevareindkøb. Det
kan for nogle nicheprodukter kræve en jætteindsats at
undervise forbrugere i disse tiers om blot brugen af ens
produkt.
Det er klart, at disse to modeller repræsenterer en forenkling af mulighederne. For det første er der andre modeller; for det andet er beskrivelserne af pro og contra

ovenfor ikke fuldt dækkende. Men de giver alligevel et
billede af to veje ind i Kina, som man kan fundere sit analyse- og strategiarbejde på.
Uanset, hvordan man vælger at angribe geografien, er
der to gode råd:
1. Man skal ikke være negativ eller mistroisk, men det er
sundt at møde importører og distributører med et vist
element af skepsis og dansk snusfornuft.
I Kina er der ikke tradition for beskedenhed eller at tage
forbehold, så danske fødevareproducenter møder let importører, distributører og potentielle JV partnere, der vil
påstå, at de kan dække hele Kina.
De vil se deres tilbud som en hensigtserklæring, mens
den danske virksomhed ofte opfatter det som et løfte.
Det er først, når man kommer langt ind i forhandlingerne, og potentielt i investeringen, at partnerne finder ud
af, at de går til arbejdet med et forskelligt udgangspunkt.
Det er ét eksempel på forskelle i forretningskultur, og
selv om det måske kan forekomme som en stereotyp beskrivelse af kinesisk forretning, vil de fleste virksomheder, der har gjort forøget i Kina, kunne genkende ovenstående beskrivelse.

Derfor: Basér ikke forecasting eller strategi på vidtløftige
garantier om fuld national distribution, men hold i stedet
samarbejdspartneren fast på en fokuseret distribution,
hvor chancen for først at lykkes i ét koncentreret område
er i centrum
2. Få professionel rådgivning igennem en distributionsforhandling. Det er en god idé at have en uvildig bisidder, der har erfaring fra lignende projekter. Det kan f.eks.
være en medarbejder fra en anden dansk virksomhed,
der har forhandlet distribution. Det kan være en udenlandsk erhvervsperson bosat i Kina, en konsulent eller en
brancheorganisation.

Virksomheds set-up

Generelt er det tilrådeligt at etablere sin egen legal entity i Kina. Et Wholly Foreign Owned Enterprise - i daglig
tale kaldet WFOE (udtales af uransagelige grunde wufi).
WFOE modellen – der, som navnet antyder, dækker over
en fuldt udenlandsk egen forretningsenhed med ret til
produktion, import og afsætning i Kina – rummer en
række fordele, men er også mere besværlig. Specielt på
fødevareområdet.
For mange danske SMVer er det næppe realistisk at
etablere et WFOE. Selv om den krævede kapitaltilførsel
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i dag er relativ lav, og indskuddet kan foretages over en
længere periode og ikke behøver at stå som et deponeret beløb i et pengeinstitut, men kan aktiveres i forbindelse med f.eks. markedsføring og ansættelser, er det
langsomt og tidskrævende. I fødevaresektoren særligt
besværlig, fordi import og salg af fødevarer kræver en
række certifikater og godkendelser (se kapitel 5), som er
langsommelige at få på plads. Endelig skal man, som direkte ejer af en virksomhed i Kina, også hele tiden forholde sig til den omskiftelige lovgivning på området.
Når WFOE-modellen alligevel betragtes som den bedste
model af de fleste, hænger det sammen med kontrollen
over de kommercielle aktiviteter, og den fulde transparens, man opnår. I tilfælde, hvor danske virksomheder er
særligt ambitiøse omkring Kina og måske ser Kina som
deres vigtigste eksportmarked, er der derfor næppe et
bedre set-up.
For andre virksomheder, for hvem Kina blot er ét af mange eksportmarkeder, kan det betale sig at indgå i partnerskaber eller etablere distributionsaftaler med agenturer
(se kapitel 5, afsnittet ”godkendelse og importørvalg”).
I tilfælde, hvor man etablerer distribution igennem importører eller anden form for partnere, kan det stadig
være en idé at etablere et såkaldt Rep. Office. Et sådant
har ikke lov til at afsætte varer direkte eller fakturere i
Kina, men har alene til opgave at markedsføre og f.eks.
samarbejde (eller kontrollere) lokal partner. Et Rep. Office giver således en dansk virksomhed gode muligheder
for at følge indsatsen på allernærmeste hold med et minimum af bureaukrati.
I enkelte tilfælde kan det også være en god idé at etablere et selskab med en kinesisk partner – et joint venture
(JV), men succeshistorierne herom er stadig få.
Man skal være opmærksom på, at reglerne for virksomhedsetablering, WFOE, Rep. Office, JV, etc. løbende revideres, og at det er en god idé at opdatere sig på området, inden den danske virksomhed træffer beslutning
om, hvad der er bedst i deres situation. Beslutter man sig
for at etablere en legal entity i Kina, kan dette med fordel gøres igennem konsulentvirksomheder, der forestår
denne type arbejde. Danske advokater med Kina-kompetence og internationale revisionshuse kan også bidrage i
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denne sammenhæng. Det er ikke tilrådeligt at begynde
på processen på egen hånd!
Distributionsaftaler forhandles som på mange andre eksportmarkeder, men det er en god idé at sætte sig ind i kinesisk forhandlingstradition. Forhandlinger tager typisk
tid, og aftaler, som den danske part opfattede som indgåede, bliver ofte genåbnet og genforhandlet igennem
et aftaleforløb. Det er helt almindeligt og ikke udtryk for
”svindelmentalitet” eller ”smartness”. Den danske virksomhed kan med fordel praktisere samme princip.
Såfremt en dansk fødevareproducent planlægger at
etablere WFOE, JV eller anden form for legal entity i
Kina, kan det i nogle tilfælde være en idé at kontakte IFU
– Investeringsfonden For Udviklingslande – der i nogle
sammenhænge indgår partnerskaber med danske virksomheder og medinvesterer i en Kinasatsning. IFU har
kontor med eget personale i Shanghai og medarbejdere
i København med årelang Kina-erfaring bl.a. inden for
etablering af formelle partnerskaber med kinesiske virksomheder.

Afsætningskanaler

Det kinesiske marked byder på en række interessante afsætningskanaler for danske fødevarer. Men ikke alle er
rigtige for enhver, og ingen salgskanal er i sig selv automatisk garant for salg.
Mange kanaler fremstår særdeles løfterige, når man
præsenteres for data. Alle tal er store i Kina, men det kan
være en god idé at gå skeptiskt til materialet og tage det
med et gran salt. Ofte er imponerende salgstal ikke bevis
på effektiviteten af en salgskanal, men kan i lige så høj
grad være et resultat af markedsføringsinvesteringer og
andre faktorer.
På fødevareområdet omfatter de vigtigste fysiske salgskanaler i korte træk:
Wet markets
Åbne eller semi-overdækkede fødevaremarkeder med
lokale varer.
Supermarkeder
Kommer i mange afskygninger fra privatejede lokale bu-

tikker til store regionale og landsdækkende kæder
Hypermarkets
Store supermarkedslignende udsalg ikke helt ulig f.eks.
Bilka, men ofte fire-fem gange større.
Import/premium supermarkeder
Særlige upscale supermarkeder, der fører et stort udvalg
af premium- og luksusvarer – ofte importerede.
Convenience stores
Mindre butikker på størrelse med en dansk 7-eleven,
men med et udvalg af de vigtigste dagligvarer herunder
frostvarer og spiritus. Ikke fastfood orienterede som i
Danmark.
Kina er verdens førende e-handelsmarked, og også på
fødevareområdet er e-handel interessant. Kina har oplevet en sand eksplosion i e-handel med fødevarer efter,
at ekspresdistribution til døren og ubrudt cold chain er
dagligdag.
E-handelsområder domineres af to typer virksomheder:
1. Meget store e-handels platforme som f.eks. YHD,
Tmall, Taobao og flere, hvor nogle er særligt fokuserede på fødevarer.

2. Nye multichannel supermarkeder, der både tilbyder
handel i fysiske butikker og ekspreslevering til hjemmet og betaling via digitale betalingsløsninger, der
både er mere udbredte og bedre end f.eks. den danske Mobile Pay-løsning.
Det er vigtigt at gøre sig klart, at e-handel ikke er en billig
vej til afsætning i Kina. På de store platforme skal brands
og virksomheder betale store beløb for at åbne, for at
drive forretning og specielt for at markedsføre sine produkter (hvilket er nødvendigt, fordi e-handelsplatformene er så omfattende, at brugerne ikke spontant falder
over varer, de ikke leder efter).

Det er vigtigt at gøre sig klart, at e-handel
ikke er en billig vej til afsætning i Kina.
Hvis man accepterer vilkårene, repræsenterer e-handel
en af de bedste kanaler for danske fødevarer i Kina.
E-handelsplatformen klarer f.eks. warehousing og distribution; platformen løfter den lovpligtige kundeservicefunktion, der skal tilbydes i Kina. De håndterer også
finansielle transaktioner og leverer i nogle tilfælde værdifulde data til virksomheden i Danmark, der gør den i
stand til at korrigere baseret på nøgletal om f.eks. salg og
brugeradfærd. Samlet set rummer et sådan set-up enor-
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me fordele for en dansk fødevarevirksomhed, men succes forudsætter en investering, der gør virksomheden
i stand til at trænge igennem på platformen og bygge
kendskab og relationer til brugerne.

omvendt), når man udvikler sin afsætningsstrategi. En
løsning, der tilgodeser begge kanaler, og som sikrer trafik
imellem dem, er idéel. En række teknologier, som f.eks.
QR koder, kan hjælpe til at sikre O2O-integration.
I bunden af dette kapitel forefindes links til forskellige typer af e-handelsplatforme.

Boots on the ground

Det er langtfra altid, at det mest komfortable råd også
er det bedste. Det gælder også i denne sammenhæng.
Et af de allerbedste råd, man kan give en dansk virksomhed, der har ambitioner om afsætning i Kina, er faktisk
rigtig godt gammeldags upraktisk. Og potentielt også
dyrt, desværre. Det omhandler det, amerikanerne kalder
”boots on the ground” – støvler på landjorden.

De forskellige platforme har deres egne regler for, hvem
der kan etablere egne butikker, men flere platforme tilbyder også virtuel hyldeplads for produkter i en slags
multibrand supermarkeder, for de der ikke vil eller kan
etablere egen butik på platformen.
Kombinationen af de rigtige afsætningskanaler kan være
afgørende for, hvorvidt et nyt produkt får momentum i
markedet. Der findes desværre heller ikke her én model
for, hvordan man opnår den bedst mulige kombination.
De digitale platforme er meget forskellige, og nogle af
dem specialiserer sig i meget høj grad, ligesom nye niche
e-handelsplatforme popper op og lukker hele tiden.
Derfor vil den bedste løsning for en dansk fødevarevirksomhed afhænge af, hvilken type produkt der er tale om,
hvilket set-up den har i Kina, målgruppen, og hvilke geografiske områder der fokuseres på i Kina.
Generelt kan man dog anbefale virksomheder at satse
på en kombination fremfor enten offline eller online isoleret. Specielt i de tilfælde, hvor der er tale om nye produkter, der er ukendte for forbrugerne, spiller offline en
væsentlig rolle i forbindelse med at bygge kendskab og
skabe tillid.
Det er et godt råd at tænke O2O – online-to-offline (eller
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Blandt størstedelen af de virksomheder, der har opnået
succes med afsætning af produkter i Kina, er der enighed
om, at det er en helt afgørende faktor at have folk på stedet. Kina er langt fra Danmark i geografisk afstand, men
særligt i traditionen, kulturen og måden at drive forretning på. Hvis man ikke er tilstede fysisk, på den ene eller
anden måde, står man som dansk virksomhed markant
svagere, og man risikerer at miste grebet om sin forretning.
Der er naturligvis gode eksempler på virksomheder, der
er lykkedes med partnerskabsaftaler og har skabt afsætning i Kina uden at være fysisk tilstede. Men den helt,
helt dominerende majoritet af internationale firmaer,
der lykkes i Kina, er selv tilstede. Selv i det tilfælde, at
virksomheder distribuerer igennem en partner, kan det
have stor betydning at være repræsenteret med en medarbejder.
Det er klart, at det kan forekomme meget besværligt, og
også dyrt, at skulle sende en kompetent medarbejder til
Kina og/eller ansætte i Kina, men heldigvis er der også
andre muligheder for at blive repræsenteret uden at
skulle investere for voldsomt.
Hvis man vælger at sende en medarbejder, tilbyder flere
i dag supporterede kontorlejemål, hvor virksomhedens
repræsentant kan indgå i en sammenhæng med andre
danske forretningsfolk. F.eks. driver Dansk Industri et så-

dan ”kontorhotel” i Shanghai, hvor de ud over faciliteter også tilbyder anden administrativ støtte. Hos Dansk
Industri bor allerede flere danske fødevareproducenter.
Andre tilbyder lignende løsninger.

Det er ... almindeligt forekommende, at udenlandske firmaer, der ønsker at afsætte i Kina,
seriøst undervurderer, hvad det kræver rent økonomisk.

En anden mulighed er at købe tid af en virksomhedsrådgiver on the ground. Der er flere bureauer og enkeltpersoner, der tilbyder denne form for ”General Manager on
demand”, men virksomheder bør sikre sig, at potentielle
eksterne kandidater kvalificeres, før aftale indgås. Der
er desværre flere kedelige eksempler på, at engagerede
personer ikke har kunnet løfte opgaven. Og i de tilfælde
kan det blive endnu dyrere end at sende sin egen medarbejder.

Økonomi

I sidste ende er det bedste råd at vurdere en potentiel
lokalt bosiddende repræsentant lige så kritisk, som man
ville vurdere en kandidat hjemme. Det er ikke i sig selv
en kompetence at bo i Kina, tale kinesisk eller for den
sags skyld være kineser. De faglige kvalifikationer, og ikke
mindst den personlige erfaring, skal også være tilstede.

Grunden hertil skal findes i Kinas meget dynamiske forretningsstil, mangel på transparens og det konstant foranderlige miljø. Det gælder både partnere og aftagere/
producenter imellem, men også i forhold til skatter og
afgifter og almindelig lovgivning.

Budgettering og generel finansiel planlægning kan være
meget vanskeligt i Kina, og det er ikke muligt at give generelle råd til virksomheder om, hvordan man planlægger den økonomiske side af et Kina-initiativ.
Det er dog (desværre) almindeligt forekommende, at
udenlandske firmaer, der ønsker at afsætte i Kina, seriøst
undervurderer, hvad det kræver rent økonomisk.

Det er derfor en god idé at lægge budgetter efter de
kendte faktorer som i ethvert andet marked og derefter
gange den samlede investering med faktor 2 eller 3. Og i
enkelte tilfælde endnu mere!

Links - sådan holder du dig up to date
•
•
•
•
•

Multimediekort over Kinas Tiers:
http://multimedia.scmp.com/2016/cities
Detaljer om WFOE:
www.wfoe.org
Gennemgang af selskabsformer (link til kommerciel udbyder):
www.pathtochina.com/regcompany.htm
IFU:
www.ifu.dk
Kontor i Kina via Dansk Industri – Glen Mikkelsen:
http://di.dk/mobil/Pages/ContactProfile.aspx?cid=874681
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E-handel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Taobao - multichannel C2C-platform:
www.taobao.com
JD - multichannel B2C-platform:
www.JD.com
Amazon - multichannel B2C:
www.amazon.cn
Dangdang - den største online boghandel, der også fører forbrugerelektronik, mode og dagligvarer:
www.dangdang.com
Geihui - videresender brugere til alle typer e-handelssites:
www.geihui.com
Nuomi - gruppekøb:
www.nuomi.com
YHD - største online supermarked:
www. yihaodian.com
VIP – kendt for at sælge international modebrands og babyprodukter, men har nu også bevæget sig ind på
dagligvareområdet:
www.VIP.com
Yiguo - største platform for friske fødevarer:
www.Yiguo.com
Freshfresh - on- og offline fødevaremarked:
www.Freshfresh.com
SFbest - online platform ejet af SF, et af Kinas førende delivery services. Kendt for hurtig levering.
Hippo - B2C og offline supermarked. Har fusioneret med www.wochu.com og tilbyder bl.a. ready-to-cook
retter, der leveres indenfor to timer.
Womai - platformen er ejet af en af de større fødevareproducenter i Kina, China Food Group. Leverer over
hele Kina.

5. Det med småt

En af de væsentligste udfordringer for en dansk
fødevareproducent, der vil afsætte i Kina, handler
om lovgivning, regler og tilladelser. For de fleste
er det en vanskelig jungle at navigere i. Sådan er det for
mange brancher, men ingen branche er underlagt flere
regler og kontrol end fødevareindustrien.
Det er som udgangspunkt fuldstændig umuligt at skrive
en guide, der kan hjælpe en dansk fødevareproducent
igennem bureaukrati og tilladelser. Dertil forandrer reglerne sig ganske enkelt for hastigt. Men det er samtidig
umuligt at forfatte en fyldestgørende guide til Kina uden
at forholde sig til alt det med småt.
I det følgende gives et oprids af de grundlæggende regler, som de tog sig ud i juni 2017. Informationerne i dette
afsnit er indhentet i samarbejde med juridisk rådgiver og
konsulent Daisy Du, Legal Counsel (PRC Bar, LLM), Shanghai. Det vil give en dansk fødevareproducent et vist indblik i den juridiske kompleksitet i forhold til at etablere

Kina-eksport, men vil langt fra give det fulde billede.

Et marked, hvor regler konstant forandres og
bøjes

Reglerne for fødevareindustrien er blevet stadig skrappere i takt med, at skandale på skandale er udrullet i Kina.
Og selv om langt de fleste af disse skandaler har haft
lokalt opdrag og ikke har involveret udenlandske producenter i nævneværdigt omfang, så har myndighederne
skærpet reglerne for alle og gennemført lovgivning og
minimumsstandarder, der i mange tilfælde er helt anderledes, endog hårdere, end dem, vi har i Europa.
Og de kinesiske standarder står ikke til diskussion.
EU-standarder og -godkendelser accepteres ikke, så virksomheder, der vil eksportere til Kina, har intet andet valg
end at møde de lokale regler.
Nogle har de kinesiske myndigheder mistænkt for også
at bruge de mange skærpelser af konkurrencehensyn.
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F.eks. er den lokale mælkepulverindustri næsten sendt
til tælling på grund af melaninskandalen år tilbage og
en følgende voldsom efterspørgsel på importerede produkter. Andre mener, at de lokale myndigheder blot gør,
hvad de kan for at sikre deres borgere forsvarlige produkter - og det sidste er i hvert fald svært at stille sig
på bagbenene over. Fakta er i hvert fald, at regler ofte
justeres eller helt ændres, og at nye krav træder i kræft
med meget kort varsel og ikke annonceres på forhånd.
Som beskrevet er fødevareimport den suverænt mest
komplekse af alle brancher i Kina. Derfor er det bydende
nødvendigt, at en dansk virksomhed både tager ansvar
for selv at tilegne sig den seneste viden om området og
samtidig engagerer professionelle rådgivere i Danmark
og/eller Kina, der kender vejen til mål. Det modsatte vil
i de fleste tilfælde være slet og ret sløset og potentielt
kuldsejle et projekt i forløbet.
Udover at væbne sig med god, professional hjælp er det
også fornuftigt af et dansk firma at væbne sig med en vis
tålmodighed. Uagtet, at alle regulativer mødes til punkt
og prikke, tager procesbehandling tid, og det er en god
idé at tilrettelægge sit projekt efter devisen, at behandlingen tager to-tre gange længere end annonceret fra kinesiske myndigheder ved opstart. Således undgår man
voldsomme forsinkelser og set-back på grund af krav om
ny dokumentation f.eks.

at danske produkter inden for fire ud af de seks kategorier kan godkendes. Det betyder samtidig, at produkter,
der ikke falder inden for de godkendte kategorier, ikke
har mulighed for at blive eksporteret til Kina.
Nedenstående links er til relevante protokoller og/eller
sanitary certificates i relation til Danmark:
•
•
•

Godkendte produktkategorier

De kinesiske fødevaremyndigheder opererer med en
række fødevarekategorier, hvoraf særligt seks kræver
speciel certificering (de seks kategorier er oversat direkte fra kinesisk og svarer ikke nødvendigvis nøjagtig overens med de officielle danske betegnelser for samme):
•
•
•
•
•
•

Kød, herunder svinekød
Kød af fjerkræ
Mejeriprodukter
Frugt og grønt
Fisk og skaldyr (seafood)
Huder og skind

Kina indgår traktater med forskellige lande om godkendelse af eksport til Kina inden for hver af disse kategorier.
P.t. har Danmark og Kina indgået aftaler (protokoller) om,
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•

Svinekød:
http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/spxz/201303/
t20130329_349307.htm (på kinesisk)
Mejeriprodukter:
http://www.aqsiq.gov.cn/ztlm/2015/jckrp/
yb/201401/P020141015300927848794.pdf
Fisk og skaldyr:
http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/md/201302/
t20130206_342757.htm (på kinesisk)
Huder og skind:
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/dzwjy/201504/t20150415_436494.htm (på kinesisk)

Det anbefales endvidere, at danske virksomheder kontakter Fødevarestyrelsen for de seneste opdaterede informationer.
De to kategorier, der IKKE kan eksporteres til Kina i dag,
er ”Kød af fjerkræ” og ”Frugt og grønt”. Andre produktkategorier og –typer, der vil have meget vanskeligt ved
at blive godkendt i Kina, omfatter bl.a. helsekost, fiskeolie, vitaminer og supplements. For disse produkttyper
gælder det, at det er endog meget vanskeligt at opnå
godkendelse. I forhold til den kinesiske administration

placerer disse produkter sig imellem flere godkendelsesinstanser, hvilket yderligere komplicerer sagsbehandlingen, der sagtens kan tage op til to år og samtidig være
en relativt bekostelig affære. Selv i tilfælde af investering
af tid og midler er der ingen garanti for, at produkterne
endelig godkendes. Selv ikke, hvis de i øvrigt lever op til
gældende regler. For disse typer produkter gælder det
derfor, at godkendelse kan afhænge af tilfældigheder eller personlige relationer.

producenten nødt til at ansøge om en kinesisk certificering. Sagsbehandlingen vil typisk vare fra seks måneder.

For drikkevarer er der ingen specielle aftaler eller kategorier, og disse varetyper vurderes derfor individuelt i
hver enkelt case, hvilket også almindeligvis betyder, at
det er lettere og hurtigere at få godkendelserne på plads.

For samtlige fødevarekategorier gælder det, at de skal
matche kinesiske standarder. Produkter, der ikke matcher gældende kinesiske standarder, vil være genstand
for en case-by-case sagsbehandling og godkendelse

Selv inden for de godkendte kategorier er nogle produkttyper mere vanskelige end andre. Mejeriprodukter og
kød er under skærpet kontrol, og man kan risikere ikke at
blive godkendt på trods af, at disse kategorier er omfattet af aftalen mellem Kina og Danmark.

On-site inspektion og godkendelse

Endelig er sundhedsorienterede produkter som f.eks.
vitaminer, fiskeolie og proteinpulver, såkaldte supplements, omfattet af stramme regler. Her gælder det, at
ikke alene fødevaremyndighederne, men også sundhedsmyndighederne skal godkende, og den proces kan
tage fra seks måneder til to år.

For de fleste producenter af friske varer, igen særligt indenfor kød og mejeriprodukter, forbeholder de lokale
myndigheder sig retten til at kræve inspektion af produktionsfaciliteterne i Danmark eller anden lokation (vær i
øvrigt opmærksom på, at det inden for visse kategorier og produkttyper kræves, at alle dele af produktet er
fremstillet af producenten selv og indenfor Danmarks
grænser).
Det er langtfra i alle tilfælde, at de kinesiske myndigheder kræver en on-side inspektion, men de har retten, og
i de tilfælde, de eksekverer denne ret, er det producenten, altså den danske virksomhed, der skal bære alle omkostninger inkl. rejse og ophold.

Godkendelser og importørvalg

Derudover er alle typer produkter, der indeholder helt
friske råvarer med kort levetid, vanskelige at få godkendt,
hvis de eksporteres som bulk. I det filfælde, at de eksporteres som færdigpakkede varer, er det relativt nemmere
om ikke ukompliceret.
For økologiske produkter gælder der igen andre regler.
De kinesiske standarder for økologi korresponderer ikke
med de internationale og er ikke gensidigt anerkendte.
For at kunne eksportere økologiske produkter til Kina er

Før en dansk fødevareproducent overhovedet går i gang
med at søge importører og skaffe godkendelser, er der
én ting, der skal afsluttes først: Den danske virksomhed
skal sikre sig, at alle vigtige varemærker og logoer er registreret, også i Kina. Man skal være opmærksom på, at en
EU- eller US-registrering ikke er gældende i Kina, og at det
rent juridisk er relativt nemt for et lokalt firma at stjæle et
dansk varemærke – for nu at sige det, som det er!
I Kina er lovgivningen anderledes, og en varemærkeregistrering gælder fra den dag, den er godkendt i Kina. Det
betyder, at en lokal virksomhed kan registrere et dansk
varemærke og beholde retten til det, selv hvis en dansk
virksomhed lægger sag an og kan føre bevis for, at man
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har benyttet varemærket længere end den kinesiske
virksomhed.
I Danmark er vi ofte særligt tillidsfulde – og det skal vi
vel være stolte af. I andre markeder gælder ikke nødvendigvis samme tillid, selv forretningspartnere imellem,
og derfor skal en dansk fødevareproducent have sikret
sig alle rettigheder, før man overhovedet kommunikerer
med lokale importører, distributører eller myndigheder.
En varemærkeregistrering kan foretages af flere advokatfirmaer og virksomheder alene specialiseret i varemærkebeskyttelse og –registrering. Der er flere af begge slags
i Danmark.
For at sikre de nødvendige importgodkendelser, og at
alle legale forhold er afklarede, er det bedste råd at samarbejde med lokale agenturer (i det følgende kaldet ”importør”), der i nogle tilfælde også kan fungere som distributør. Dette arbejde kan også gennemføres igennem
eget WFOE, hvis man etablerer et sådan, men gøres nok
i de fleste tilfælde bedst igennem en importør.
Der findes adskillige importører, der alene arbejder med
at bistå udenlandske virksomheder i at opnå tilladelser i
forhold til de kinesiske fødevarestandarder. Det er næppe realistisk, at en dansk SMV på egen hånd, uden WFOE
og medarbejdere i Kina, kommer i mål med denne proces på egen hånd.
Den danske fødevareproducent kan, via The Ministry of
Commerce (MOFCOM), identificere kvalificerede importører (og potentielle distributører), der har tilladelse til
at importere den type produkter, den danske virksomhed ønsker at eksportere til Kina.
For at kunne afsætte givne fødevareprodukter i Kina skal
den lokale importør være godkendt inden for den aktuelle produktkategori. Og i det tilfælde, at importøren også
skal fungere som distributør, skal importøren også være
godkendt til at afsætte varer i det geografiske område,
som den danske virksomhed har udset sig i sin Kina-strategi. Det er altså vigtigt for den danske fødevareproducent at kontrollere importørens ret til at importere den
givne produktkategori og tilladelse til distribution i det
ønskede geografiske område.
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MOFCOM administrerer en søgbar webplatform kaldet
World Importer Net (link i bundet af dette kapitel), der
kategoriserer fødevareimportører indenfor ni specifikke
kategorier.
Brugere af World Importer Net kan søge inden for en
specifik kategori og/eller inden for et defineret geografisk område. Det er således muligt at foretage en søgning
f.eks. på ”svinekød og Shanghai” og derved identificere
en importør og potentiel distributør.
Af databasen fremgår også fra hvilke lande og inden for
hvilke produktkategorier (i flere tilfælde endda konkrete
produkter), den enkelte importør allerede importerer.
Det kan i flere tilfælde være en god idé målrettet at søge
efter importører, der har erfaring enten med danske produkter eller med produkter inden for samme kategori,
som den danske fødevareproducent er omfattet af.
Når en importør er identificeret og valgt, bør den danske
virksomhed tjekke, at importøren har de korrekte licenser og tilladelser. Via State Administration for Industry
and Commerce (SAIC) kan man få adgang til vigtige data
om en mulig distributør - bl.a. registreret indskudskapital, etableringsår, ejerforhold, etc. - ligesom det er muligt
at tjekke den potentielle partners litigation record. For
en mere udførlig due diligence kan en dansk virksomhed
kontakte konsulenter for en udførlig kreditvurdering.
Når en importør er valgt og kontrolleret, kan en potentielt lang proces med at opnå alle relevante godkendelser begynde. Denne proces kan vare i kortere eller længere tid og strækker sig typisk over alt fra seks måneder
til to år.Generelt tager det kortest tid at få godkendelse
til mere simple, pre-pakkede produkter, der betragtes
som lavrisikoprodukter. I nogle tilfælde falder godkendelser for sådanne produkter på plads allerede i løbet
af 40 dage.
Vær dog opmærksom på, at pre-pakkede produkter som
et minimumskrav skal have indholdsdeklaration på kinesisk. I visse tilfælde er det et krav, at hele emballagen er
specialudviklet til Kina, hvor det i andre tilfælde er OK
blot at sætte en indholdsdeklaration på kinesisk udenpå
emballagen i form af en label.

Der er en række øvrige krav til emballage, bl.a. skal oprindelsesland fremgå tydeligt. Reglerne er dog langtfra entydige og revideres relativt ofte, hvorfor emballager skal
godkendes lokalt i Kina af China Inspection & Quarantine
Bureau (CIQ), der igen er en lokal underafdeling af Administration of Quality Supervision, Inspection & Quarantine.
Minimumskrav til informationer på emballage/labels
(taget direkte fra den officielle liste og ikke oversat for at
undgå fejloversættelse):
•
•
•
•
•

Standard name of food product
List of ingredients
Quantitative labelling of ingredients (% share)
Net weight and configuration
Name, address and contact information of manufacturer and local agent or distributor
Production date, use by date in YY/MM/DD format
and guidance for storing
Generic name of food additives as per the national
standard

•
•

Nr.

•
•
•
•

Quality grade
Food production license number
Code of the product standard
Special contents, if any

CIQ skal godkende både produktsamples og emballage.
De kan være besværlige at arbejde med, og sagsbehandlingen afhænger meget af den medarbejder, der behandler sagen. Man kan med fordel forberede sig på en
længere proces, men håbe på, at det går lige igennem.
Det er igen tilrådeligt at bede importøren eller en lokal
agent varetage dialogen med CIQ. Ofte har disse relationer, der sikrer en smidigere og hurtigere proces.
Det er et officielt krav, at alle pre-pakkede produkter er
emballerede før shipping. Det er dog også muligt at pakketere produkter i Kina i særlige forseglede faciliteter.
Procedure for import af pre-pakkede fødevarer inden for
godkendte kategorier:

Procedure

Myndighed

1 Check Protocol/Sanitary Certificate (if/where applicable) http://www.aqsiq.gov.cn/

AQSIQ

2 Registration of foreign exporter producer http://ire.eciq.cn/

AQSIQ

2.1
3

Additional registration e.g. for dairy products, meat, seafood, dairy products
http://www.cnca.gov.cn/

CNCA

File of record by the importer
http://ire.eciq.cn

AQSIQ

Registration of importer as foreign trade operator
3.1 (if the exporter sets up a WFOE in China to be the importer)
http://egov.mofcom.gov.cn/changjing/wms/dwmyjyz/registration1.html

MOFCOM

4 Apply for labelling registration

CIQ

Buyer/receiver filling out registration form for imported food to receive code for product
5 sample inspection
http://www.shciq.gov.cn/zxfw/ (use Shanghai CIQ as example)

CIQ

6 Submit Sample Inspection Application

CIQ

7 Customs registration and customs declaration

Customs Bureau

8 Payment of duties, tariffs and taxes

Customs Bureau

9 Product sample Inspection and issuing of Sanitary Certificate

CIQ

10 Chinese labels attached to goods in bonded warehouse and checked
Customs clearance and goods released to distributor

CIQ
Customs Bureau & Port
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Toldmyndighederne og lokale importører anslår, at toldbehandlingen for en fødevareshipment generelt tager
30 til 40 dage.

Vigtige myndigheder
•
•
•

Standardisation Administration of China (SAC)
Administration of Quality Supervision, Inspection
and Quarantine (AQSIQ)
Certification and Accreditation Administration of
China (CNCA)

•
•
•
•
•

China Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau
(CIQ)
Ministry of Commerce (MOFCOM)
Customs Bureau
National Health and Family Planning Commission of
the PRC (NHFPC)
China Food and Drug Administration (CFDA)

Det skal I gøre...
1.
2.
3.
4.

Registrer varemærker og logoer, før der tages kontakt til eksterne partnere eller myndigheder i Kina.
Søg ekstern rådgivning i forbindelse med gennemgang og underskrivelse af alle juridiske dokumenter.
Identificer og tjek partnere. Både mulige rådgivere, importører og distributører.
Estimer tid, omkostninger og indsats realistisk i forbindelse med importgodkendelser og varemærkeregistrering.
5. Vær forberedt på en ikke-gnidningsfri vej igennem bureaukratiet.
6. Følg aldrig en lokal partner blindt, men dobbelttjek alt og opsøg ofte en second opinion.
7. Design emballage og label, der overholder gældende kriterier udstukket af CIQ.

Links - sådan holder du dig up to date
(se også links i ovenstående tekst)
•
•
•
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Daisy Du, Legal Counsel (PRC Bar, LLM), Shanghai:
daisy.d.wh@gmail.com
MOFCOM - ‘World Importer Net’:
http://win.mofcom.gov.cn/en/sell/Importers/index.asp
Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ):
http://ire.eciq.cn

6. Det rette produkt til den rette forbruger

Det er umuligt med sikkerhed at kunne forudsige,
hvilke danske fødevarer der vil blive en succes i
Kina, og hvilke der vil have vanskeligere ved at nå
sine ambitioner. Det er naturligt, og derfor en god idé, at
danske fødevareproducenter forsøger at validere deres
produkter før en Kina-introduktion så godt som muligt.
Det er dog samtidigt vigtigt, at den danske fødevareproducent erkender, at test og validering i Kina kun vil give
en del af svaret, og at en positiv feedback ikke er en garanti for succes, ligesom en negativ heller ikke bør betyde, at man opgiver eller laver alt om.

Først og fremmest skal man sikre sig, at den
validering, man foretager, giver svar, der er i
overensstemmelse med virkeligheden.
Først og fremmest skal man sikre sig, at den validering,
man foretager, giver svar, der er i overensstemmelse

med virkeligheden. Der findes adskillige virksomheder,
der gennemfører kvantitative undersøgelser gennem fokusgrupper over hele Kina og lignende.
Resultatet af en sådan research eller validering er dog
langt fra altid fyldestgørende, endsige korrekt. Årsagen
skal bl.a. findes i kinesisk kultur: Kineserne vil ikke tabe
ansigt eller være årsag til, at andre taber ansigt. Derfor
er det endog meget vanskeligt at få helt reel og ærlig feedback fra f.eks. en fokusgruppe. Selv i sammenhænge,
hvor der gennemføres 1:1-samtaler, ender man ofte med
misvisende data, fordi forbrugerne ofte svarer i overensstemmelse med, hvordan de gerne ville være eller håber
på at blive, fremfor hvordan de rent faktisk er, og hvordan de rent faktuelt køber ind - lige nu.
En anden model - at teste produkter rettet mod det kinesiske marked via kinesere bosat i Danmark - er ikke anbefalelsesværdig. Det er vigtigt at komme så tæt på den
rigtige forbruger som mulig. Man repræsenterer ikke
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nødvendigvis en dansk fødevareproducents målgruppe i Kina, blot fordi man selv er kineser, ligesom mange
dansk-bosatte kinesere er meget forskellige i værdier og
udsyn fra lokale kinesere.
Derfor er det vigtigt, at den danske fødevareproducent
selv engagerer sig i valideringen af eksisterende og nye
produkter og deltager aktivt i arbejdet. Selv om fødevareproducenter sandsynligvis har brug for hjælp i forbindelse med innovation og validering, så bør man tage
ejerskab over dette arbejde og acceptere, at det kræver
en del engagement.
En alternativ og langt mere effektiv model til validering
af både eksisterende projekter og nye koncepter handler
om at sætte de rigtige mennesker sammen. For eksempel produktudvikleren, designeren over for forbrugeren
i Kina. Her taler de åbent, uformelt og ustruktureret omkring produktet fremfor direkte om produktet.
Denne tilgang giver indsigt i den sammenhæng, et lignende produkt benyttes, og leder mere ”blidt” forbrugeren ind på at tale om f.eks. smagspræferencer.
Det er også en god idé at være fluen på væggen. At bruge
så meget tid som muligt med forbrugere, der matcher
målgruppen, og iagttage deres valg og handlinger.
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Endeligt bør en dansk fødevareproducent, der er seriøs
omkring Kina, bruge tid i retail. Altså ganske lavpraktisk
ved at besøge et bredt udsnit af de afsætningskanaler,
der findes, og registrere de produkter, der er på hylderne. Når det er vigtigt, at det er fødevareproducenten, der
rent fysisk udfører dette arbejde, så skyldes det, at en
lægmand ofte ikke vil registrere samme vigtige iagttagelser som en fagmand. Den ofte brugte model med f.eks.
at sende praktikanter på markedsresearch leverer sjældent de indsigter, en ekspert vil returnere med.
Danske fødevareproducenter har typisk tre udgangspunkter for produkter til Kina:
1. Det eksisterende produkt – utilpasset
Helt kort: Det er uhyre sjældent, at et eksisterende produkt kan bringes til Kina, som det er. Der er ganske enkelt
meget få danske produkter, der matcher de behov og den
adfærd, man finder i Kina. Selv store globale mærkevarer
med relativt generiske produkter, der for forbrugeren er
svære at skelne rent kvalitativt, som f.eks. Carlsberg, har
måtte sande dette.
I Carlsbergs tilfælde har man måttet relancere brandet
af flere omgange og ændre selve øllens smag for at komme tættere på noget, der er acceptabelt for en kinesisk
gane. Set ude fra kan det synes som om, at Carlsberg fik

forkert fat på både den sammenhæng, hvor produktet
indgår, og produktets smagsprofil.
Carlsbergs situation er langt fra unik. Rigtig mange, også
danske, virksomheder går galt i byen, fordi man enten
antager, at et givet produkt er universelt appellerende,
eller fordi der ganske enkelt ikke er ressourcer til at justere produkt, emballage, etc., hvorfor man overbeviser
sig selv om, at det nok skal gå med produktet, som det er.
Der er selvfølgelig produkter, der kan klare sig, som de er
(med en lille label bag på med en kinesisk varedeklaration). Det gælder primært ”hippe” produkter eller produkter, der adresserer en meget lille niche af forbrugere, der
har en ganske særlig interesse i produktet, som det er.
Eksempler kunne være særlige drikkevarer (franskmændene justerer heller ikke deres Bourgogne) som specialøl
(craft beers), f.eks. øllen fra Nørrebros Bryghus, der i dag
sælges igennem den danskejede sandwich- og kaffekæde Wagas.
Her er et ”hipt” nicheprodukt, der tiltaler en veldefineret gruppe mennesker, der allerede er flittige brugere af
en meget målrettet salgskanal – nemlig Wagas-restauranterne. Øllen bliver således en del af en brand story.
En historie, der også lykkes med at sælge klassisk dansk
rugbrød, Københavner-birkes (med remonce) og frø-

snappere. I alle tre eksempler er der tale om produkter,
der bliver en del af en oplevelse, men det er nok, med al
respekt for Wagas’ i øvrigt meget, meget imponerende
forretning og vækst, stadig tvivlsomt, om disse produkter kommer til at blive solgt i kvantiteter, der kan retfærdiggøre en målrettet eksportindsats.
Hvis en dansk fødevareproducent vælger ikke at tilpasse
et eksisterende produkt til Kina, så bør det ske som en
helt bevidst og gennemkalkuleret beslutning og ikke som
en uigennemtænkt handling.
2. Det tilpassede produkt
For de fleste virksomheder, der påbegynder en eksport
til Kina, er det ikke oplagt at innovere fra bunden. Det
giver fin mening at få nogle erfaringer, opbygge og ikke
mindst teste et samarbejde med en importør og distributør og opleve den daglige interaktion med forbrugere
baseret på et let tilrettet eksisterende produkt.
En lang række fødevarer vil ikke kunne fungere i deres
kendte danske format, men vil sandsynligvis fungere fint
i justerede versioner. F.eks. vil al kendt dansk pålæg ikke
kunne sælges i Kina, fordi kineserne ikke ved, hvad en
”klapsammen” er, og slet ikke bruger brød som underlag for pålæg, som vi kender det. Men de selv samme
pålægsvarer kan antages at have ganske fint potentiale,
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hvis de får ny form og format.
Danske Bang & Olufsen, der i en periode har haft svært
ved at overbevise kineserne om det hvide, renskurede
og enkle design, skabte stor opmærksomhed, da de skiftede et flagskibsprodukt fra aluminium og hvid til sort og
bronze. En kombination, der bragte dem nærmere kinesiske smagspræferencer, men som ikke samtidig afbrød
forbindelsen til Bang & Olufsens DNA.
For rigtig mange danske fødevareproducenter vil research i markedet afsløre, at der er brug for at skrue lidt
op eller ned for forskellige elementer i deres produkter.
Eksempelvis skal blåskimmeloste have væsentlig mindre bid og slet ingen ”ammoniak” for at virke acceptable
for en kineser, og en spegepølse skal måske komme i en
one-bite version og nydes som finger food frem for fra
madkassen – alt sammen tænkte eksempler, men en god
illustration af, at det sagtens kan blive relevant over for
kinesiske forbrugere blot ved at ændre detaljer.
En moderat tilpasning rummer den fordel, at man kan
fjerne et par alvorlige barrierer for salg, men samtidigt
bevare sin egenart. Hvis en dansk fødevareproducent
smider alt over bord og tilpasser sig de lokale forhold
100%, så mister producenten sin berettigelse.

ler er i gang med forsøget uden at have opnået den helt
afgørende succes. Men det er klart, fra udenlandske cases, at der kan være virkeligt stort potentiale i at benytte et eksisterende produktionsanlæg, et internationalt
brand og en relevant storytelling som fundament for at
lancere et produkt, der passer den kinesiske forbruger
som hånd i handske.
For alle tre tilgange til produkt og produktudvikling gælder det, at de skal bidrage med noget, kineserne ikke har
i forvejen. Hvilken tilgang til produktudviklingen, der er
rigtigst, afhænger af mange faktorer og kan kun endelig
vurderes af fødevareproducenten. Men som omtalt tidligere, så bør en dansk fødevareproducent i det mindste
træffe en bevidst afgørelse herom fremfor at lade tilfældet råde.

Made in China - for the world

Kina er på mange måder et af de mest sofistikerede markeder i verden. Ikke kun inden for fødevarer, men i det
hele taget. Derfor er en ny udvikling, at virksomheder
begynder at henlægge deres generelle innovation og
produktudvikling til Kina.
Indsigten er enkel: Hvis vi kan innovere for Kina og lykkes med at skabe afsætning der, så er det en forholdsvis nemmere proces at flytte disse varer ud på vestlige
markeder end den traditionelle, omvendte tilgang, hvor
vestlige produkter mere eller mindre tilpasses Kina.
Helt store globale virksomheder som f.eks. IKEA udvikler
nu produkter og service på denne måde, men det giver
også mening for danske SMVer at tænke denne tilgang
ind i en Kina-satsning. På mange måder giver det også
helt nye perspektiver på den økonomiske satsning.

Målgrupper

3. Made for China-produktet
Den tredje typiske tilgang til Kina er at opfinde produkter
specifikt til at matche eksisterende forbrugsvaner i Kina.
Nogle danske fødevareproducenter har enten prøvet el-
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Som i flere andre af de områder, denne guide omhandler, er forudsætningen for at lykkes, at man forstår den
forbruger, man i sidste ende skal afsætte til. Det er denne, detaljerede og indgående målgruppeforståelse, der
sikrer, at man bliver og forbliver relevant.
Netop derfor er det også et godt råd, at den danske fødevareproducent selv leder, varetager og ejer indsigterne
omhandlende research af og dialog med forbrugerne.

Det er vigtigt at forstå, at ”kinesere” ikke er én målgruppe, lige så lidt som ”danskere” er én homogen, sammenhængende målgruppe med fuldstændig identiske behov
og præferencer. Det er en klassisk fejl begået af mange
udenlandske virksomheder, der forsøger at skabe salg i
Kina at generalisere i forhold til målgruppedefinitionen.
Mange har slet ikke en veldokumenteret og detaljeret
beskrivelse af idealforbrugeren.

Det er uhyre vigtigt, at en målgruppeprofil gøres personlig, og at den rummer megen anden information end de
stort set ubrugelige data omkring køn, alder, indkomst,
job og hjemmeadresse. Den fakta, at en gruppe forbrugere køber fra same online supermarked, har valgt samme bil og godt kan lide Chanel, indikerer ikke nødvendigvis, om disse forbrugere også alle kan lide blåskimmelost
eller rejechips.

Hvis en fødevareproducent ikke har et helt præcist billede af, hvem det er der skal benytte et givent produkt, og
hvilke behov dette produkt skal opfylde hos forbrugeren
bliver validering og test af produktet, men sandsynligvis
også brandposition og marketing, forfejlet.

I stedet for at definere målgrupper som i Danmark er det
i Kina derfor en bedre idé at fokusere på forbrugerbehov.
Klare forbrugerbehov, som et dansk produkt kan adressere, indikerer i langt højere grad, hvorvidt det er muligt
at få en givne gruppe mennesker til at aftage en dansk
fødevareproducents produkt. Således kan man med fordel afstå fra at skabe målgrupper baseret på alder, køn
og indkomst, men i stedet bygge målgrupperne op omkring de behov, som de deler.

Når man som de fleste danske fødevareproducenter kan
føle sig relativt fremmed i Kina, forfalder man ofte til at
læne sig (for) meget op af lokale anbefalinger. Det gælder også i forhold til definition af målgrupper.
Det kinesiske marked er spændende og udviklet, men
der findes stadig områder, der ikke er fuldt udviklede og
professionelle. Et af disse er området for forbrugerdata
og segmentering. Der ér naturligvis dygtige analytikere i
Kina, men den gennemsnitlige kvalitet af f.eks. målgruppesegmentering lever ikke op til de behov, en dansk fødevareproducent har for at lykkes.

Det er generelt en god idé at forsøge at undgå stereotyper i sin målgruppedefinition. Hvis man ikke kan se et
rigtigt menneske, men kun en stereotyp fremstilling af
en karakter bygget op omkring f.eks. brandpræferencer
etc., så har man ikke et fyldestgørende billede af, hvem
forbrugeren er. Og så forbliver produktjustering (og marketing) baseret på gætværk.
Hvis man har valgt at få ekstern rådgivning i forbindelse
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med målgruppedefinition, hvilket kan være en god idé,
bør man så vidt muligt bede rådgiveren præsentere en
eller flere personer, der matcher målgruppen. Det er
som regel en god lakmusprøve på, hvorvidt den definerede målgruppe er præcis nok, eller om den er for stereotyp og ikke rigtig matcher nogen individer.

Target Conversations

Indenfor de sidste seks måneder er et par rådgivere inden for dette område begyndt at bevæge sig helt væk
fra den klassiske målgruppedefinition i Kina og i stedet
fokusere på Target Conversations. Ved at identificere
samtaler, bl.a. på sociale medier, som er relevante for

et givet produkt, og hvor produktet rent faktisk har noget interessant at sige (f.eks. om økologi, sundhed etc.),
identificerer man automatisk også en gruppe forbrugere
med potentiel interesse i ens produkt. Hvis man lykkes
med det, er klassiske segmenteringskriterier som køn,
alder, indkomst, job og hjemmeadresse langt mindre
værdifulde.
Det skal understreges, at segmentering baseret på Target Conversations er en relativt ny idé, og at begrebet
ikke er almindeligt kendt i f.eks. reklamebranchen i Kina.
Men derfor kan princippet sagtens tjene til inspiration
for danske fødevareproducenter, der vil ind i Kina.

Det skal I gøre...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forstå forbrugerene og deres behov. Både de bevidste og de ubevidste.
Definer en meget specifik og detaljeret målgruppe baseret på behov.
Test og validér, men brug nye metoder.
Deltag selv i forbrugerinterview.
Forhold jer kritisk til målgruppepræsentationer fra leverandører – kan I mærke personen bag tallene?
Vær villig til at justere jeres produkt.

Links - sådan holder du dig up to date
•
•
•
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Forbrugeradfærd og trends:
www.chinaskinny.com/blog
Forbrugere og innovation:
www.linkedin.com/in/jacobjohansen
Innovation:
www.techinasia.com

7. Branding og marketing

De tider, hvor knaphed på varer og begrænset udbud gjorde, at kinesiske forbrugere primært var
drevet af tilgængelighed, er for længst forbi. Det
er meget vigtigt, at danske fødevarevirksomheder gør
sig klart, at der ikke er vareknaphed og tomme hylder i
kinesiske dagligvarebutikker. Selv et kort besøg (der for
øvrigt er en anbefalelsesværdig aktivitet) vil overbevise
de fleste om, at kineserne hører til bandt de forbrugere i verden, der har allermest at vælge imellem, både i
forhold til bredden og dybden af sortimentet. Kineserne
mangler med andre ord ikke noget.
For en dansk fødevarevirksomhed kan det være et sundt
udgangspunkt at acceptere, at langt de fleste ikke tilbyder et produkt, som en kinesisk forbruger ikke kan købe
stort set magen til allerede. Der kan selvfølgelig være detaljeforskelle, men i grove træk er der ikke mange opdagede varekategorier tilbage, hvor danske virksomheder
kan opnå status som helt og aldeles unikke.

Det kan forekomme lidt hårdt, og måske også energidrænende, når det formuleres så firkantet på tryk. Men det
er et yderst sundt udgangspunkt at forvente, at der skal
mere til end ”blot” et godt produkt – kineserne har også
behov for et brand.

Brands i Kina

Brands er næsten lige så vigtige som produktet for den
kinesiske forbruger. Et godt produkt med et stærkt brand
har langt, langt bedre mulighed for at opnå succes i Kina
end et godt produkt uden brand eller et stærkt brand
uden et godt produkt.
Men hvad er et brand i Kina?
I langt de fleste tilfælde, mere og andet end blot et vestligt logo på en emballage. Et brand må ikke forveksles
med et navn eller et udseende (et look-and-feel).
Et brand er et veludformet fundament, et stærkt ståsted,
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der kan og vil mere end blot ”smage godt”, være ”let at
bruge” eller ”god at have med på farten” for nu at vælge
nogle helt tænkte og tilfældige eksempler.
Der er skrevet mange gode og ofte komplicerede bøger
om brands, men for mange danske virksomheder med
mod på Kina kan det betale sig at undgå at gøre tingene
mere vanskelige, end de behøver at være. I stedet kan
man med fordel betragte sit brand som et menneskes
personlighed:
•
•
•

Det rummer værdier og holdninger, der er udgangspunktet for, hvordan brandet agerer og opfører sig.
Det har en særlig tone – en måde at tale og præsentere sig på, som skaber genkendelighed.
Det er konsekvent og svinger ikke tilfældigt fra side
til side.

Kineserne forholder sig typisk til to elementer i et brand:
1. De ønsker sig et ”purpose” (formål), som de er eller
kan engagere sig i og føle sig i tråd med. Et brand
skal have en grund til at eksistere, der er emotionelt
engagerende.
2. En sammenhængende brandposition, der er stringent, klar, og som kan gentages.

Sådan skaber man et brand i Kina

For en dansk fødevarevirksomhed kan det forekomme
komplekst og langt fra en kernekompetence at formulere
et brand. Mange virksomheder vælger da også at inddrage eksterne ressourcer i dette arbejde. Men uanset om
man foretrækker selv at prøve kræfter med brandudvikling eller henter udefrakommende eksperter om bord, er
det vigtigt for den danske fødevarevirksomhed, der vil
ind i Kina, at forstå, hvordan man skaber et brand, og
hvornår det resultat, man vurderer, rent faktisk er stærkt
nok til at hjælpe virksomheden på vej.
Mange danske virksomheder definerer deres kunder i
Kina som deres direkte samarbejdspartnere - altså deres
B2B-relation. Det giver god mening i mange forretningsmæssige henseender, men i forbindelse med etablering
af et brand er det ikke hensigtsmæssigt.
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Relevans

For at være et stærkt brand skal man være relevant. Og
relevant bliver man ved at adressere eller løse en opgave for forbrugeren. Den opgave skal gerne være unik i
den forstand, at der ikke er andre, der adresserer samme
problemstilling.
Den opgave, man løser for forbrugeren, behøver ikke
være en konkret fysisk funktion som f.eks. at stille sulten eller være let at have med på farten. Det kan også
være et holdningsfællesskab til f.eks. børneopdragelse,
økologi, sikkerhed, sundhed eller wellness for nu at tage
tilfældige eksempler.
Sidstnævnte kategori er vanskeligere at definere, men
ofte stærkere for et brand, fordi løsningen af fysiske problemer er langt lettere at kopiere end holdningsfællesskaber, der skal kunne bevises bl.a. igennem en virksomheds opførsel og historik.
Det er denne forfatters vurdering af danske fødevarevirksomheder, at de typisk har gode forudsætninger for
at skabe troværdige og vedkommende holdningsbaserede brands, men et mindre stærkt udgangspunkt med
hensyn til funktionel opgaveløsning i Kina. Begge retninger kan selvfølgelig benyttes som udgangspunkt for
et stærkt brand i Kina.

Stringens

Når en virksomhed har lagt sig fast på et udgangspunkt
(eller udfaldsrum om man vil) for brandet, er det en god
idé at udarbejde en brandstige (brand ladder). En brandstige er et enkelt værktøj, der kan hjælpe virksomheden
til at vurdere, om den valgte position er stærk nok, men
også at sikre stringens i det daglige arbejde med brandet.
En brandstige beskriver et brand inden for en række
områder (se eksempel nedenfor) og har to formål: Dels
hjælper den virksomheden til at skabe en sammenhængende position og løfte til den kinesiske forbruger
og dels at kunne fungere som et dagligt måleredskab.
Brandstigen kan nemlig holdes op imod alle aktiviteter
og budskaber,som brandet initierer, og i de tilfælde, at
initiativer ikke stemmer 100% overens med brandstigen,
er de off brand og skal derfor ikke gennemføres.

Eksempel på brandstige (non-food brand. Brand sløret):

Danske fødevarevirksomheder, bortset fra de allerstørste, har typisk behov for at være nøjeregnende i forhold
til, hvordan marketingkronerne spenderes. En brandstige er med til at sikre, at en virksomhed ikke mister stringensen og ender med ufrivilligt at forvirre forbrugeren.

at man også vælger et kinesisk virksomhedsnavn. I begge tilfælde kan de kinesiske navne fungere i kombination
med de danske navne eller stå alene. Det er en beslutning, virksomheden bør træffe i overensstemmelse med
sin brandstige.

Brandnavn og logo

Det anbefales, at danske virksomheder søger ekstern
hjælp i forbindelse med udvikling af kinesiske navne.
”Oversættelse” af eksisterende navne kan være kompliceret, fordi det kinesiske sprog bygger på karakterer i stedet for vort fonetiske alfabet. Det kan give anledning til
meget uheldige ”oversættelser”, og selv globale brands
som f.eks. AirBnB har måtte lide under megen hån for at

Bortset fra, at det er lovpligtigt, er det en nødvendighed,
at et importeret produkt får et kinesisk navn i Kina. Selv
store globale brands som f.eks. Coca Cola har et kinesisk
navn og en tilhørende kinesisk udtale. En dansk fødevarevirksomhed, der vil eksportere produkter til Kina, skal
derfor vælge et kinesisk produktnavn, og det anbefales,
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vælge kinesiske navne, der i bedste fald har været dybt
grinagtige og i værkste fald direkte skadelige.
Det er vigtigt, at den danske virksomhed vælger en kompetent partner til navneudviklingen. Det er ikke i sig selv
nok at kunne sproget. Det er ofte en meget stor fordel, at
den, der skal udvikle de nye navneoplæg, har kommunikationsbaggrund og ligeledes har deltaget i udarbejdelsen af selve brandstigen og purpose.

Look and feel

Udover navnet skal virksomheden også udvikle logoer.
Både for virksomheden selv og for produktet. Igen er
det anbefalelsesværdigt, at dette arbejde udføres i samarbejde med professionelle, der har erfaring fra Kina og
kender markedet. Det visuelle sprog og forbrugernes
smag er naturligt nok meget anderledes i Kina, og det
kan derfor være fornuftigt at engagere eksperter med
base i Kina og erfaring med lokalt formsprog og kommunikation.
Fremfor blindt at overlade designarbejde af f.eks. logo
og emballage til en leverandør i Kina er det anbefalelsesværdigt, at den danske virksomhed deltager aktivt i
processen og stiller kritiske spørgsmål nøjagtigt, som når
virksomheden udvikler lignende løsninger i Danmark til
hjemmemarkedet. Bed om stærke argumenter for et
foreslået design og accepter ikke svar som ”sådan gør
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man i Kina” eller ”sådan bruges det nu”.
Naturligvis skal den danske virksomhed respektere den
lokale kompetence, man køber ind i, men danske virksomheder har også erfaringer, der kan hjælpe til at differentiere i det kinesiske marked. Igen bør brandstigen
være pejlesnor for den endelige løsning.
Der findes både danske og kinesiske eksperter på området, som virksomhederne evt. kan alliere sig med i disse
processer.

Marketing

Det er ikke nok i sig selv at skabe et stærkt brand, der
adresserer et forbrugerbehov, og som har en solid brandstige. Et dansk fødevarebrand har brug for at etablere en
marketingstrategi, der omfatter målgrupper, mediekanaler, kreative koncepter og eksekvering.
Kinas mediebillede er voldsomt anderledes end det danske. F.eks. er vestlige sociale medieplatforme som f.eks.
Facebook og YouTube ikke tilgængelige, og kinesernes
egne sociale mediaplatforme er langt mere sofistikerede
og avancerede end vores. In-store promotions, events
og andre for os mindre væsentlige marktingkanaler kan
være meget effektive i Kina.
Derfor kan man ikke tage sine vestlige aktiviteter eller

overordnede plan for marketing og lægge den ned over
Kina.

Hvis en partner udvikler en marketingstrategi, er det en
god idé, at den danske virksomhed efterser den detaljeret, men det bedste er, om den danske virksomhed selv
deltager aktivt i udviklingen af planen.

Vær også opmærksom på, at mange kinesere vil anbefale løsninger, der svarer nøje til det, de kender. Det
betyder, at en kinesisk fokusgruppe eller en-til-en samtale sjældent afdækker potentialet for helt nye idéer og
produkter. Nærmest tværtimod. Men det betyder ikke
nødvendigvis, at en given idé er dårlig. Alle markeder er
under konstant forandring – også i Kina. Derfor kan der
være mange gode grunde til at vælge idéer og løsninger,
der strider imod den direkte feedback fra test. I sådanne
tilfælde bør virksomheden naturligvis være i stand til at
forsvare sin beslutning om at gå nye veje, baseret på forbrugerindsigter eller andre tendenser.

Det er en god idé at udvikle en langsigtet marketingstrategi og bede lokale partnere forpligte sig til KPIer i
marketingplanen for at undgå, at denne vigtige del af
Kina-lanceringen ikke bliver ulden og svær at måle.

Uanet hvilken forretningsmodel og konstellation,
danske fødevareproducenter indgår i Kina, er det
fornuftigt at sikre sig ejerskab over brandet.

Validering af brand og marketing

Hvem skal styre brandet i Kina?

Derfor kan man ikke tage sine vestlige aktiviteter eller overordnede plan for marketing og
lægge ned over Kina.

Det er væsentligt ikke at beslutte sig for brand og design baseret på antagelser. Det er desværre ofte set, at
udenlandske virksomheder i Kina har godkendt løsninger
uden validering op imod lokale præferencer, etc. Det kan
gå grueligt galt. Se blot førnævnte eksempel med AirBnB.
Når en dansk fødevarevirksomhed skal validere brand,
navn eller f.eks. emballagedesign, er der en håndfuld
gode retningslinjer, man kan have in mente:
Vær sikker på, at de kinesiske forbrugere, der adspørges, tilhører den definerede målgruppe. Kina er stort, og
kineserne ikke én homogen forbrugergruppe. Spørger
man en kineser uden for målgruppen, kan man risikere
at få et misvisende svar.
Husk på, at det ikke er en kompetence i sig selv at være
kineser. Ligesom alle danskere ikke automatisk kan svare
på en virksomheds spørgsmål om danskeres vaner, smag
og præferencer, gælder det samme for en kineser. Tilmed
er kulturen i Kina markant anderledes, når det kommer
til kritik, og det slår igennem i forbrugerinterviews og fokusgrupper. Ofte svarer kineserne i en retning, som de
tror, den danske virksomhed forventer, fremfor at være
ærlige og oprigtige. Det er derfor nødvendigt at validere
branding og markedsføring i direkte dialog med nøje udvalgte kinesere.

Uanset hvilken forretningsmodel og konstellation danske
fødevareproducenter indgår i Kina, er det fornuftigt at
sikre sig ejerskab over brandet og de grafiske og visuelle
elementer. Både juridisk og rent praktisk bør den danske
virksomhed sikre sig, at varemærket aldrig kan benyttes
af andre. Således skal både navne og logodesign, etc. registreres i Kina før lancering af produkter.
Den danske virksomhed bør også ideelt sikre sig en godkendelsesrolle i forbindelse med generel markedsføring,
ligesom evt. platforme på sociale medier skal ejes rent
juridisk af det danske selskab. Der er mange eksempler
på brands, der har overladt ejerskab af f.eks. WeChat
kontoer i brandets navn til trediepart, blot for at erfare,
at de ikke kan få disse retur, når samarbejdet ophører.
Hvis den danske virksomhed har ressourcerne, er det
bedst, at man aktivt sætter mål for markedsføringen.
Selv om kinesiske partnere har imponerende cases med
andre brands og virker kompetente på markedsføring, er
det ofte ikke tilfældet. Det kan betyde, at man taber hele
investeringen i brand på gulvet på grund af manglende
erfaring eller forståelse af eksekveringen.
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Det skal I gøre...
1. Lad være med at antage, at løsninger, der har fungeret i andre eksportmarkeder, også automatisk fungerer
i Kina.
2. Definer et forbrugerbehov (funktionelt eller værdibaseret), som jeres brand skal løse eller adressere. Allerhelst ved at tage til Kina og bruge dage sammen med forbrugere i deres hjem, etc.
3. Beskriv et purpose og lav en brandstige.
4. Udvikl navn og grafisk profil.
5. Gennemfør en solid og kompetent validering.
6. Hold fokus og retning, også – eller særligt – når I bliver kritiseret.
7. Test, men tro også på ”disruptive” idéer – Kina er et progressivt marked under forandring.
8. Ej og led jeres brand i Kina. Også, eller specielt, når I indgår partnerskaber.

Links - sådan holder du dig up to date
•
•
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Forbrugeradfærd og trends:
www.chinaskinny.com/blog
Branding:
www.linkedin.com/in/jacobjohansen

8. Den lange bane

Flere virksomheder kommer godt i gang i Kina.
Takket være gode lokale partnerskaber virker samarbejdet ukompliceret, og den spæde start tegner et billede af noget, man kan håbe på bliver større. Men nogle
oplever også, at det momentum, man ser i starten, ikke
holder ved, og at Kina-eksporten begynder at flade ud,
allerede efter den første eller anden container er nået
frem. Stort set samtidigt begynder lokale partnere at
være mere vrangvillige, og specielt, når de kommer til
at bære marketingudgifter etc., kan det være svært at nå
en enighed.

”Lad os komme i gang og så se, hvad der
sker”-mentaliteten fører uhyre sjældent til en
vedvarende ekspansiv succes i Kina.
Når en virksomhed eller et produkt når et plateau, er det
vigtigt, at situationen ændres med det samme. En stil-

stand, selv over kortere tid, vil nemlig medføre en række
komplikationer:
•

Man risikerer, at retailere giver produktet mindre
hyldeplads eller helt tager produktet af hylden for at
give plads til andre, nye, løfterige produkter.

•

Den lokale partner skifter fokus til andre produkter
(nogle partnere tænker uhyre kortsigtet og bygger
deres forretning op omkring her-og-nu fortjenester
på konstant at lancere nye produkter for så at skifte
dem ud igen efter få måneder. Det er der sjældent
nogen, der indrømmer, og de fleste vil med passion bekræfte, at det ikke er deres forretningsmodel,
men alligevel er det meget hyppigt forekommende).

•

Produktet mister også det potentielle momentum, det
har opnået på sociale medier. Viral markedsføring handler jo netop om ekspansion og eksponentiel udvikling i
delinger. Hvis disse stopper, går dialogen i sig selv igen.
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Det er blot få af de mange grunde til, at en dansk fødevareproducent bør planlægge længere end den første container eller to. ”Lad os komme i gang og så se, hvad der
sker”-mentaliteten fører uhyre sjældent til en vedvarede
ekspansiv succes i Kina, om nogen steder.
Det er tilrådeligt, at en dansk fødevareproducent lægger
langsigtede planer – også selv om man måske tilgår begyndelsen med en ”lad os nu se”-attitude. Man kan med
fordel diskutere og tage stilling til:
•

Skal vi fra starten være ambitiøse og gøre det hele
selv, eller er partnerskaber den bedste løsning?

•

Hvis partnerskabet foretrækkes, hvordan kommer
den danske virksomhed så ud af samarbejdet, og
hvordan sikres det, at den danske virksomhed har
retten til varemærker, distribution, ejer egne sociale
medieplatforme og e-handel?

•

Hvor langt er vi villige til at gå ressourcemæssigt og
investeringsmæssigt for at lykkes i Kina?

•

Hvor vil vi gerne være fem og 10 år fra nu?

faringerne ikke lagres hos medarbejdere eller partnere,
men hos en selv, dels om at det i kinesisk kultur er vigtigt
at vise ansigtet – helt bogstaveligt – ofte for at bekræfte
sit commitment til samarbejdet.
Når noget ikke går, som det skal, flytter den lokale partner lynhurtigt fokus til andre, mere indbringende produkter. Derfor er det vigtigt at have en stærk personlig
relation til partnere i Kina og ofte møde personligt op.
Det vil demonstrere en seriøsitet og et commitment til
samarbejdet, der ofte overbeviser den lokale partner
om, at det kan betale sig både at prioritere og investere
i et dansk brand.

Hvis man selv vil tage over

Som beskrevet ovenfor skal man fra starten af et evt.
samarbejde have indbygget en bagdør. Alt andet er slet
og ret naivt og dårlig forretningsfrelse. Nogle virksomheder lader sig rive med af god stemning, fælles vision og
god energi mellem fødevareproducenten og den lokale
partner, men i alle typer forretning gælder det, at man
skal forberede sig på den dag, det går galt - ikke på de
dage, hvor alt fungerer.
Derfor bør en dansk fødevareproducent bede sin juridiske rådgiver forholde sig til, hvordan man sikrer sig i
forhold til de forhold, der nævnes ovenfor. Bl.a. retten til
varemærker, ejerskab af sociale medier og evt.
e-handelsplatform. Det er et minimum.
Derudover er det også en god idé at få juridisk rådgivning
omkring en exit paragraf i samarbejdsaftalen, så man
rent juridisk og praktisk er enige om, hvordan en mulig
skilsmisse skal forløbe. Den lokale partner vil muligvis slå
sig i tøjet over alene det at skulle have diskussionen, men
her er det vigtigt at stå fast. Det er ikke kinesisk tradition
at etablere aftaler på gode intentioner og tillid, og hvis
den lokale partner reagerer fornærmet på ønsket om at
diskutere disse emner, så er det fordi partneren ikke er
det rette valg.

Sådan sikres momentum

Uanset hvor gode partnere man har i Kina, lokale som
egen arbejdskraft, så kommer en dansk fødevareproducent ikke uden om at rejse til Kina tre-seks gange om
året. Det drejer sig dels om at sikre kontrol, indsigt og om
at bringe læringer tilbage til moderorganisationen, så er-
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Det skal I gøre...
1. Gennemgå ”Det skal I gøre” under afsnit 5.
2. Læg en langsigtet plan for et Kina-engagement.
3. Planlæg samarbejder med det udgangspunkt, at I selv skal tage over på et tidspunkt og følgelig sikre jer alle
væsentlige ejerskab af f.eks. sociale medier og varemærker.
4. Hav en exit strategi.
5. Tag til Kina – ofte.

Links - sådan holder du dig up to date
(se også links i ovenstående tekst)
•

Daisy Du, Legal Counsel (PRC Bar, LLM), Shanghai:
daisy.d.wh@gmail.com
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9. 36 ting, I skal gøre
1.

Accepter, at I skal tilføre noget nyt og noget mere fremfor
at ændre kinesernes spisevaner.

18. Design emballage og label, der overholder gældende
kriterier udstukket af CIQ.

2.

Tag til forskellige områder i Kina og studer fødevarer,
retter, madkultur og om muligt – spis hjemme sammen
med kinesere.

19. Forstå forbrugerne og deres behov. Både de bevidste og
de ubevidste.

3.

Udvikl en Kina-strategi, der bygger på validerede indsigter,
og som samtidigt definerer KPIer og tidslinje.

4.

Vær realistisk omkring tid og vær villig til at bruge den tid,
det tager. Kina er et hurtigt marked, men succes kommer
ikke nødvendigvis med det samme.

5.

Reager straks, når strategien udfordres, eller I oplever
uforudsete forhindringer.

6.

Vurder og rediger løbende strategi, KPIer og tidslinje, så
de konstant afspejler den aktuelle situation. Driv aldrig
forretning i Kina med afsæt i en plan, der er ude af sync.

7.

Vælg et koncentreret geografisk fokusområde og start dér.

8.

Afvej alle forskellige set-ups, før der træffes afgørelse om
firmakonstruktionen.

9.

Vær kritisk positiv som udgangspunkt for forhandlinger
med potentielle partnere.

10. Vær kritisk i valget af afsætningskanaler. Også når det er
en partner, der anbefaler eller vælger for jer.

20. Definer en meget specifik og detaljeret målgruppe baseret
på behov.
21. Test og validér, men brug nye metoder.
22. Deltag selv i forbrugerinterview.
23. Forhold jer kritisk til målgruppepræsentationer fra
leverandører – kan I mærke personen bag tallene?
24. Vær villig til at justere jeres produkt.
25. Lad være med at antage, at løsninger, der har fungeret i
andre eksportmarkeder, også automatisk fungerer i Kina.
26. Definer et forbrugerbehov (funktionelt eller værdibaseret),
som jeres brand skal løse eller adressere. Allerhelst ved
at tage til Kina og bruge dage sammen med forbrugere i
deres hjem etc.
27. Beskriv et purpose og lav en brandstige.
28. Udvikl navn og grafisk profil.
29. Gennemfør en solid og kompetent validering.

11. Følg etablerede consumer jurneys fremfor at tro, at I alene
kan tiltrække forbrugere til nye måder at handle på.

30. Hold fokus og retning, også – eller særligt – når I bliver
kritiseret.

12. Registrer varemærker og logoer, før der tages kontakt til
eksterne partnere eller myndigheder i Kina.

31. Test, men tro også på ”disruptive” idéer – Kina er et progressivt marked under forandring.

13. Søg ekstern rådgivning i forbindelse med gennemgang og
underskrivelse af alle juridiske dokumenter.

32. Ej og led jeres brand i Kina. Også, eller specielt, når I
indgår partnerskaber.

14. Identificer og tjek partnere. Både mulige rådgivere,
importører og distributører.

33. Læg en langsigtet plan for et Kina-engagement.

15. Estimer tid, omkostninger og indsats realistisk i forbindelse med importgodkendelser og varemærkeregistrering.
16. Vær forberedt på en ikke-gnidningsfri vej igennem
bureaukratiet.
17. Følg aldrig en lokal partner blindt, men dobbelt tjek alt
og opsøg ofte en second opinion.
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34. Planlæg samarbejder med det udgangspunkt, at I selv
skal tage over på et tidspunkt og følgelig sikre jer alle væsentlige ejerskab af f.eks. sociale medier og varemærker.
35. Hav en exit-strategi.
36. Tag til Kina – ofte!

Efterskrift
Det er klart, at når man sætter sig for at levere et
ærligt, usminket indblik i, hvad det kræver at lykkes
med salg af danske fødevarer i Kina, så kan det færdige skriv godt minde om én lang liste af dårligdomme,
udfordringer og potentielle problemer.
Men sådan er det ikke ment.

Kina er i vor tid et af de absolut mest interessante markeder for danske fødevareproducenter.
Kina er i vor tid et af de absolut mest interessante markeder for danske fødevareproducenter, og der er en lang
række forhold i spil, som alle kan forekomme meget gunstige for danske virksomheder:
•

Kina er godt i gang med at blive verdens største marked for økologi.

•

Kinesiske forbrugere efterspørger i stigende grad
produkter og brands, der bygger på de traditionelle
nordiske værdier som sundhed, balance, bæredygtighed, livskvalitet. Og lige om lidt kan man formode,
at dyrevelfærd og andre etiske temaer også kommer
til at fylde mere.

•

Stadig flere kinesere løftes ind i middelklassen – den
gruppe, der for alvor er aftagere af importerede fødevarer.

•

Vi ser en orientering imod nicheprodukter, bort fra
global masseproduktion. Stadig flere kinesere forventes at ville købe produkter fra mindre, mere værdibaserede producenter.

Parrer man disse tendenser med de statistikker, der er
tilgængelige, forekommer det overvejende sandsynligt,
at Kina repræsenterer et enormt afsætningspotentiale
for danske fødevareproducenter, og at vi indtil nu kun
har set toppen af isbjerget.
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Relevant læsestof
China’s Health Food Market
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/China-Consumer-Market/China-s-Health-Food-Market/
ccm/en/1/1X000000/1X002L54.htm
The Food & Beverage Market in China
https://www.ccilc.pt/sites/default/files/eu_sme_centre_report_-_the_food_and_beverage_market_in_china_update_-_july_2015.pdf
Global food and beverage survey 2013-2014
http://www.docin.com/p-640463955.html
Publiceret af: Cannadean 2013
China – one of the top 4 organic makets worldwide
http://organic-market.info/news-in-brief-and-reports-article/china-one-of-the-top-4-organic-markets-worldwide.
html
Global Agricultural Information Network Report: China – People’s Republic of: Food and Agricultural Import Regulations and Standards – Certification
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Impor
t%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Beijing_China%20-%20Peoples%2 0Republic%20of_12-31-2012.pdf
Publiceret af: USDA Foreign Agricultural Service, 31. december 2012
Food and Beverage to China
http://wenku.baidu.com/view/7413cfd2b14e852458fb57cd.html
Publiceret af: New Zealand Trade & Enterprise, januar 2012
Exporting to China
https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-china
Publiceret af: UK Trade & Investment, 26. marts 2015
Study on the Future Opportunities and Challenges in EU-China Trade and Investment Relations 2006-2010
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/february/tradoc_133300.pdf
Publiceret af: Institute for Food and Resource Economics, Department of Agricultural and Food Market Research, University of Bonn, februar 2007 (Emerging Markets Group & Development Solutions)
Global Agricultural Information Network Report: China – People’s Republic of: Food and Agricultural Import Regulations and Standards – Certification
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Impor
t%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Beijing_China%20-%20Peoples%2 0Republic%20of_12-31-2012.pdf
Publiceret af: USDA Foreign Agricultural Service, 31. december 2012
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Om forfatteren
Denne guide er udviklet og målrettet til fødevarevirksomheder for Midtnet Kina af ekstern konsulent Jacob Johansen,
Shanghai, i juni 2017. Jacob Johansen har fået tildelt opgaven efter en udvælgelsesproces omfattende flere mulige
leverandører.
Jacob Johansen har boet og arbejdet i Kina siden 2002 (bortset fra en kortere periode, hvor kan arbejdede med Kinaprojekter med bopæl i København) og har i den periode arbejdet med over 40 brands og virksomheder, der enten har
villet ind på det kinesiske marked, eller som har ønsket nyt momentum i en forretning, der ikke har leveret ønskede
resultater. En del af disse mange virksomheder hører til i fødevarebranchen bl.a. 3-Stjernet, ABi, Arla Foods, Carlsberg
Group, Dairy Farm, DLG, Häagen-Dazs, Mille Dairy, Pepsico, Simply Thai, Toblerone, Wagas m.fl.
Jacob Johansen arbejdede oprindeligt med branding og kommunikationsstrategi og har bl.a. været direktør i Kina for
nogle af verdens vigtigste reklamebureauer. I dag har han udvidet fokusområdet med generel strategi, markedsindsigt
og innovation. Jacob Johansen ejer og driver i dag en uafhængig rådgivningsvirksomhed, der bærer hans eget navn, og
arbejder typisk i forløb med små og store virksomheder fra Kina og Europa.
Jacob Johansen har udviklet guiden baseret på personlige, hands-on erfaringer, og de råd og vejledninger, der videregives i guiden, er først og fremmest frugten af hans lange virke og bunder derfor i arbejdet med virksomheder, cases og
produkter ikke ulig de mange danske fødevareproducenter.
I forbindelse med afsnit 5 er kapitlet forfattet i samarbejde med juridisk rådgiver og konsulent Daisy Du, Legal Counsel
(PRC Bar, LLM). Al indhold er valideret op imod tilgængelige informationskilder i Kina, altså så tæt på ophavet som
muligt.
Jacob Johansen kan kontaktes:
Telefon: +86 138 1767 4026
Email: Jacob@johansen.asia
WeChat: Jacob_Johansen
LinkedIn: www.linkedin.com/in/jacobjohansen
Daisy Du kan kontaktes:
Email: daisy.d.wh@gmail.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/daisy-du-b3979733
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