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I Østen stiger solen op - og den teknologiske udvikling blomstrer. 

Invitation 
New Retail og Tech studietur til Shanghai 

Kina investerer i disse år kraftigt i den teknologiske udvikling  - drevet af et politisk ønske om at være førende indenfor 
blandt andet kunstig intelligens i 2030.  
Den kinesisk lovgivning muliggør at teknologier, som for eksempel ansigtsgenkendelse, udrulles i alle dele af sam-
fundet. Dermed opnår virksomhederne hurtigt et stort datagrundlag, hvor teknologien kan afprøves og finpudses, 
og lovgivningen justeres løbende. Derudover er Kina i en voldsom fart ved at blive et kontantløst samfund, da alle 
betalinger klares over en QR-kode eller gennem app’en WeChat.  

Formålet med turen er at give virksomheder, med interesse inden for kreative erhverv, IKT samt avanceret produk-
tionsfokus et indblik i den nyeste teknologi på det kinesiske marked. 

Du får: 
• Indsigt i cutting-edge teknologi inden for retail og avanceret produktion
• Inspiration til hvad og hvordan den nye teknologi kan benyttes
• Mulighed for at netværke med andre virksomheder med interesse i det kinesiske marked
• Indsigt i det kinesiske marked og forbrugeradfærd

Målgruppe:
Turen henvender sig primært til detail- og produktionsvirksomheder fra Region Midtjylland, Region Nordjylland og 
Region Syd med interesse for O2O og big data, men også for produktionsvirksomheder, der ønsker et indblik i den 
nyeste teknologi inden for 3D-print.  

Information
For mere information om turen, kontakt Jesper Rasch fra Lifestyle & Design Cluster jesper@ldcluster.com eller Sofie 
Jensen fra Inno-Pro sofie@censec.dk

Betaling: 
Deltagelse i programmet er gratis, men du skal selv betale for fly, hotel, visum og delvis kost.  
Nogle måltider er en del af programmet.  

mailto:%20jesper%40ldcluster.co?subject=
mailto:sofie@censec.dk
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Dato:
Der er fastlagt program fra mandag d. 21. januar – torsdag 24. januar (afrejse lørdag (ankomst søndag) og hjemrejse 
fredag). 

Antal:
Der er plads til 22 deltagere. Det er kun muligt at tilmelde tre personer fra samme virksomhed, og vi forbeholder os 
ret til at udvælge deltagerne, så gruppesammensætningen bliver dynamisk.

Ansøgning om deltagelse:
Når du registrerer dig, er det i første omgang kun udtryk for din interesse i turen, og du vil indenfor et par dage  
modtage en mail med endelig bekræftelse af din deltagelse, samt mere information omkring fly, hotel og visum.

Registrer dig ved at klikke her 

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2018

https://censec.dk/blog/events/21-01-25-01-2019-studietur-til-shanghai/
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PROGRAM

Søndag 20. januar 
Ankomst til Shanghai  (mulighed for fælles middag om aftenen) 

Mandag 21. januar
Overordnet tema: Introduktion til det kinesiske marked  

10.00-12.00 Gåtur ved havnepromenaden The Bund og de gamle gader i Shanghai med introduktion til  
  de kinesiske levevilkår og forbrugertendenser

12.00-13.00  Frokost 

13.00-14.30 Introduktion til de store teknologitrends i Kina  

14.30-15.30 Transport til Tradeshift

15.30-17.00  Virksomhedsbesøg hos Tradeshift 
  Oplægsholder: Lewis Lu, VP of Engineering.
	 	 Tradeshift	tilbyder	en	cloud-baseret	platform	for	forbundne	supply	chain	betalinger,	har	mere		
	 	 end	800.000	virksomheder	tilknyttet	og	har	på	bare	otte	år	opnået	en	værdi	på	1.1	milliarder		
	 	 dollars,	og	er	dermed	den	første	danske	Fintech-enhjørning

18.00-20.00  Fælles middag
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Tirsdag 21. januar: 
Overordnet tema: Digitalisering i Kina

08:00-09:30 Transport til C-Trip

09:30-11:30  Virksomhedsbesøg hos C-TRIP – big data målrettet forbrugere, oplægsholder: Schubert Lou,  
  Chief Global Information Officer, CEO of Travelling Innovation Business department 

11:30-13:00 Transport til Yitu 

13.00-15.00  Virksomhedsbesøg hos YiTu Tech – ansigtsgenkendelse og AI
  oplægsholder: Mrs. Ellen Dou, Managing Director.
  Yitu	Technology	er	den	førende	AI	virksomhed	i	Kina	med	speciale	i	ansigtsgenkendelse

Onsdag 22. januar:
Overordnet tema: Kinesiske forbrugere 

08.00-10:00 Oplæg omkring sociale medier i Kina og e-handel  
  Tina Hu, Social Media Consultant / Consumer Insight

10:00-10:30 Pause 

10:30-12:00  Paneldebat omkring forbrugsmønstre og indflydelse i Kina

12:00-13:00 Frokost 

15:30-18:00 The Retail Trail  - real consumer experiences
  Vi tager en tur gennem Shanghai til fods, hvor vi skal opleve, hvordan man lejer en OFO   
  delecykel med en QR kode, og opleve Alibabas nye online2offline supermarked kaldet Hema,  
  samt opleve verdens største Starbucks med augmented reality oplevelser 

http://www.yitutech.com/en/corebusiness/6.html
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Torsdag 23. januar:
Der er mulighed for at have to spor for torsdagen - henholdsvis avanceret produktion og retail afhængigt af 
deltagernes branchefokus og ønsker.  Et forslag til en tur med fokus på avanceret produktion kan se sådan 
ud:  

08:30-09:30 Transport til XinFab Lab

09:30-10:30  Introduktion to XinFab Lab (en teknisk prototypeplatform for innovation og opfindelser især  
  henvendt til iværksættere)

10:30-11.00 Transport til Union Tech

11:00-12:30  Virksomhedsbesøg hos UnionTech 
 	 UnionTech	har	mere	end	20	års	erfaring	i	globalt	fremskaffede	stereolitografi	 
	 	 3D-printsystemer.	UnionTech	er	det	førende	mærke	i	Kine,	men	det	der	skilder	det	ud	fra
	 	 andre	SLA-leverandører	er	troen	på	open	source-teknologi.	De	har	netop	lanceret	en	ny		 	
	 	 3D-printer,	som	udfylder	behovet	for	en	prisoptimeret	løsning	i	prototype-industrien

13:00-14:30 Frokost

14:30-15:30 Transport til Meditool

15:30-17:30  Virksomhedsbesøg hos 3D firma Meditool
  MEDITOOL	(SHANGHAI)	ENTERPRISE	Co.,	Ltd.	er	en	højteknologisk	virksomhed	med	fokus
	 	 på	den	praktiske	anvendelse	af	3D-printer	teknolgi	indenfor	den	medicinske	industri	og	
	 	 industriel	omlægning

17:30-18:30 Transport til restaurant 

19:00-21:00 Farvel middag hos Mi Thai 
 
Fredag 24. januar:
Hjemrejse til Danmark 

http://www.uniontech3d.com


Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Inno-Pro
 Innovat ionsnet værket  for  Produktion
Inno-Pro
 Innovat ionsnet værket  for  Produktion

Studieturen bliver arrangeret af Lifestyle & Design Cluster (LDC) og Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro) i 
regi af Region Midtjyllands udviklingsprogram Midtnet Kina. Udviklingsprogrammets formål er at styrke midtjyske (og 
vestdanske) virksomheders konkurrenceevne i Kina ved at støtte og accelerere udviklingen af innovative produkter og 
løsninger, der har afsæt i identificerede behov og markedsforhold på det kinesiske marked. 

Gennem disse innovative produkter og løsninger er det hensigten, at virksomhederne på sigt bliver i stand til at 
udnytte deres fulde eksportpotentiale på det kinesiske marked. 

Om studieturens partnere:

Partnere:

Lifestyle & Design Cluster er gennem forskellige projekter livstilsbranchens “udviklingsafdeling”. 
LDC arbejder med at fremme innovation og vækst i især små og mellemstore interiøer-, møbel- og 
modefirmaer samt de kreative brancher. 

Inno-Pro er et netværk for virksomheder inden for blandt andet avanceret materiel, specialiseret 
metal- og materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og kommunikationsløsninger 
samt andre højteknologiske forretningsområder.

China Experience er det eneste danske rejsebureau, der er specialiseret i studieture, 
forretningsdelegationer og kurser for ledere i Kina. China Experience arbejder tæt med 
universiteter, handelsskoler, virksomheder og organisationer. 
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