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Kineserne vil øge samhandel med Danmark 
Kina går nu i offensiven for at sætte skub i den indbyrdes samhandel med Danmark. Tre 
kinesiske handelsdelegationer fra vigtige millionbyer har siden sommer gæstet Danmark og 
udvist stor interesse for at købe danske produkter og miljø- og energiløsninger. Samtidig 
skal delegationerne bidrage til at markedsføre kinesiske produkter og finde danske 
samarbejdspartnere.   

 
Foreløbig tre kinesiske delegationer har siden sommer gæstet Danmark med Nordic China Chamber of Commerce 
(NCCC) og World Trade Center Ballerup som vært. Her knyttes kontakter mellem danske virksomheder og højtstående 
kinesiske repræsentanter for millionbyer i provinser, der ønsker at købe dansk og sælge kinesisk. Kort sagt sætte turbo 
på dansk-kinesisk samhandel, der i forvejen er stigende.   

Den seneste delegation repræsenterer millionbyen Chengdu, der udgør et økonomisk kraftcenter for Sichuan 
provinsen med 250 mio. indbyggere. ”Chengdu spiller samtidig en hovedrolle for det overordnede kinesiske 
udviklingsprogram, der omfatter energi- og miljøområdet, hvor en lang række danske virksomheder netop har de 
produkter og løsninger, som Kina efterspørger”, siger direktør Heidi Wang, NCCC.      

Den første delegation i juli repræsenterede Wuxi, der på grund af sin eksplosive vækst ofte kaldes for ”Little 
Shanghai”. Næste delegation kom fra Jiaxing – silkens hjemby, der samtidig er en særdeles vigtig industriby og center 
for energiproduktion i Østkina. 

Politisk mandat med i tasken 

Fælles for alle tre delegationer er deres mandat til at forhandle på vegne af kinesiske virksomheder, og det officielle 
Kina i deres respektive provinser, der hver især tæller flere hundrede mio. indbyggere.  

Dette mandat gør det særdeles spændende for danske virksomheder at byde ind, når den type handelsdelegationer 
gæster Danmark i NCCC regi, betoner Heidi Wang. ”Kineserne vil både købe og sælge, så delegationerne er relevante 
hvad enten man overvejer at ekspandere på det kinesiske marked eller omvendt ønsker at importere kinesiske varer”, 
siger Heidi Wang. 

Professionelle rammer i World Trade Center Ballerup  

Her er det vigtigt at de første kontakter knyttes på en måde, der skaber en god stemning og opbygger en gensidig tillid 
mellem parterne, understreger Heidi Wang. NCCC trækker derfor på sit fintmaskede netværk i Kina og knytter gerne 
tråde til de kinesiske virksomheder med repræsentation i Skandinavien, som kan bygge bro. 

Samtidig skal de fysiske rammer for delegationsmøderne være i orden og signalere professionalisme og internationalt 
udsyn. ”Det er grunden til, at NCCC har lagt sine aktiviteter i World Trade Center Ballerup, der giver os de rette fysiske 
rammer for at afvikle møderne på en professionel måde. Desuden er WTC et velkendt netværk i Kina, hvor 12 centre 
er skudt op på rekordtid i kinesiske millionbyer, ” siger Heidi Wang.  

 

 

World Trade Center Ballerup      Borupvang 3, 2750 Ballerup     t +45 8877 6000    wtcballerup@wtcballerup.dk   wtcballerup.dk 



 
Pressemeddelelse 
Ballerup den 8. oktober 2015 

 
 

For World Trade Center Ballerup flugter det fint med centrets internationale ambitioner at huse NCCC, som én blandt 
de mere end 70 lejere i flerbrugerhuset. ”Vi lægger stor vægt på at skabe et internationalt klima og gøde jorden for 
nye forretningsmuligheder til gavn for bl.a. virksomhederne her i huset”, siger direktør Lars Gøtke, World Trade Center 
Ballerup.  

 
For yderligere information 
Direktør Lars Gøtke, World Trade Center Ballerup, mobil 2943 9244, lg@wtcballerup.dk   
Direktør Heidi Wang, Nordic China Chamber of Commerce, telefon 3054 0414, heidiwang@mail.com  
          
 

       
 
Billede ’WTCBallerup-SMALL’ 
De fysiske rammer for delegationsmøderne være i orden samt signalere professionalisme og internationalt udsyn. Det er en af 
grundene til, at NCCC har lagt sine aktiviteter i World Trade Center Ballerup. Derudover er WTC et velkendt netværk i Kina, hvor 12 
centre er skudt op på rekordtid i kinesiske millionbyer. 

 

 

Billede ’_K3R9379.jpg’ 
Den tidligere formand for Folketinget Mogens Lykketoft holdt tale da NCCC åbnede i World Trade Center Ballerup i juli 2015. 
Sideløbende med kontaktformidling har NCCC etableret et showroom med kinesiske produkter - og med danske produkter i 
støbeskeen.  
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