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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 kinesiske lovgivning muliggør nemlig at teknologier, som for eksempel 
ansigtsgenkendelse, udrulles i alle dele af samfundet. 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.  

Med baggrund og fokus på denne udvikling arrangerer Inno-Pro og Lifestyle & Design Cluster denne studietur i
samarbejde med China Experience. Studieturen søger at give virksomheder, med interesse inden for kreative erhverv, 
IKT samt avanceret produktionsfokus et indblik i den nyeste teknologi på det kinesiske marked. 

Som deltager får du: 
• 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 d. 18. marts – torsdag d. 21. marts 2019 (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: 01. februar 2019

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


Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Inno-Pro
 Innovat ionsnet værket  for  Produktion

PROGRAM

LØRDAG D. 16 MARTS: AFREJSE FRA DANMARK 
 Afrejse fra Københavns Lufthavn, Kastrup kl. 18.35 med SAS SK 997.  
 (Eget arrangement, kan bookes via China Experience)

SØNDAG D. 17 MARTS (DAG 1): ANKOMST TIL SHANGHAI 
 Ankwomst til Shanghai Pudong lufthavn.  
 (Eget arrangement, ikke inklusiv)

MANDAG D. 18 MARTS (DAG 2): INTRODUKTION TIL DET KINESISKE MARKED
 Vi starter dagen med en gåtur, der vil gøre kontrasterne i det kinesiske samfund tydelige.   
 Vores facilitator gennemgår de nuværende livsbetingelser, som forbrugere i alle sociale lag er berørte af.
 Shanghai er en by med store kontraster, der er rig mulighed for at møde både det gamle Kina, men også 
 det hypermoderne finans- og forbrugermekka, som Shanghai har vokset sig til.

Frokost og Transport

 Præsentation om de største markedstrends i Kina på nuværende tidspunkt samt elementer omkring opstart  
 af forretning i og til Kina – med de udfordringer og muligheder der foreligger SMV’er. Det vil inkludere 
 aspekter om markedet, men også input og personlige erfaringer.

Transport

 Besøg ved en Fintech virksomhed. Vi besøger en af de Fintech virksomheder som allerede har mange års 
 erfaring i Kina, og formået at positionere sig i markedet. Her vil deltagerne få indsigt i og forståelse for 
 hvilke markedsvilkår, der gør sig gældende, og hvordan virksomheden har fået succes. 
 
Vi slutter dagens program af med en lokal fællesmiddag, med rig mulighed for i samlet flok at reflektere over
dagens erfaringer.
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TIRSDAG D. 19 MARTS (DAG 3): BIG DATA & AI (KUNSTIG INTELLIGENS)
 Besøg ved virksomhed, der benytter en datadrevet forretningsmodel (big data). Virksomheden har 
 akkumuleret en enorm mængde data, som gennem fortolkning giver dybdegående indsigt i kinesiske 
 rejseforbrugsvaner. Indsigten bliver benyttet til konsultation og services til marketing af globale og lokale   
 rejsedestinationer. Virksomheden engagerer sig i real-time på sociale medier, hvor den indsamlede data   
 benyttes til at ramme de kinesiske forbrugere med høj præcision. Vi vil lære om virksomhedens, og også
 om den generelle tilgang til social e-handel, big data indsamling og fortolkning og de bagvedliggende   
 teknologier. 

Frokost og Transport

 Besøg hos en af Kinas førende virksomheder indenfor AI (kunstig intelligens). Virksomheden er især   
 kendt for dets ansigtsgenkendelsesteknologi, som er anerkendt af nøgleindustrielle organer i Kina og
 ligeså har modtaget adskillige internationale priser. Virksomheden har dog også løsninger indenfor
 blandt andet billedgenkendelse, som kan benyttes i sundhedssektoren til at genkende tumorer. 
 Derudover, har virksomheden gennem benyttelsen af deep learning teknologi allerede formået at 
 integrere sine løsninger indenfor finans, sikkerheds, transport og smart-apparats sektorerne. Vi vil høre 
 nærmere om virksomhedens produkter og services og om hvordan fremtidig udvikling af Kinas AI 
 sektor, kan komme til at se ud.

Aftensmåltidet er på egen hånd, Shanghai byder på et væld af fremragende spisesteder fra hele verden.

ONSDAG D. 20 MARTS (DAG 4): DE KINESISKE FORBRUGERE
 Oplæg fra en lokal ekspert indenfor sociale medier, e-handel og generel forretning i Kina. Vi vil høre   
 nærmere om det univers, som helt erstatter vestlige services som Facebook og Google, som er blokeret i   
 Kina. Frontfigurerne for det kinesiske internet-univers er i høj grad giganterne Baidu, Alibaba og Tencent.   
 Forretningsmodeller og services i Kina er anderledes end i Vesten, og også måden hvorpå forretning 
 foretages er anderledes, da de sociale medier i langt højere grad spiller en rolle heri. Alle er altid 
 online, e-mails hører fortiden til, mens det sociale medie Wechat er flittigt benyttet både i private og   
 professionelle sammenhænge. 

Kaffepause
 Faciliteret paneldebat med eksperter fra felterne e-handel, sociale medier, marketing, teknologi 
 samt andre relaterede felter. Sessionen vil berøre adskillige vigtige aspekter af forbruger-indflydelse og  
 –mønstre
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Frokost og Transport

 Vi vil se konkrete eksempler på kinesisk ”new retail”, og gå i forbrugernes fodspor for bedre at  
 forstå deres verden. Avanceret teknologi, ivrige forbrugere og lempelig data lovgivning betyder, at detail
 handel ser ud og foregår helt anderledes, end vi er vant til i Europa. Aktiviteten vil give anledning til at få  
 førstehåndsindsigt i 020-koncepter og forstå, hvordan nogle af de kinesiske modeller for deleøkonomi ser  
 ud. Vi ser på og taler om AR, gamification, convenience og 020.

Aftensmåltidet er på egen hånd

TORSDAG D. 21 MARTS (DAG 5): AVANCERET PRODUKTION I KINA
 Besøg ved en kinesisk teknisk platform for udvikling og skabelse af prototyper. Her vil vi lære nærmere om  
 innovation og udvikling i Kina, samt høre om, hvordan de i deres praktiske platformsmodel hjælper lokale  
 virksomheder i deres innovative bestræbelser.

Transport

 Besøg hos en lokal virksomhed, som er det ledende brand indenfor stereolitografiske 3D print systemer i   
 Kina. Virksomheden adskiller sig især ved dets tiltro til open source innovation, og har for nylig    
 lanceret en ny linje af 3D printere, som adresserer behovet for prisoptimerede løsninger i prototype-indus 
 trien, som er et af deres vækstmarkeder. Vi hører om virksomhedens vision og strategi og den fremadrettet  
 retning for 3D print industrien i Kina samt globale implikationer. 
 
Frokost og Transport

 Besøg hos en kinesisk high-tech virksomhed med fokus på de praktiske anvendelsesmuligheder af 3D print  
 teknologi indenfor sundhedssektoren samt indenfor en overordnet industriel transformation. Virksomheden  
 råder over sine egne intellektuelle rettigheder og eget brand af medicinsk 3D print udstyr, software til 
 bearbejdning af  medicinsk data, materiale i medicinsk klasse samt medicintekniske services og træning. 

Vi slutter programmet af med en selvbetalt fællesmiddag i den Franske Bydel, hvor vi også vil have mulighed for at 
samle op på og reflektere over ugens erfaringer!
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FREDAG D. 22 MARTS:  AFREJSE FRA SHANGHAI
 

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

HVAD ER INKLUDERET: 
Transport under programmet. 
Nogle frokoster samt aftensmåltider som er nævnt i programmet, eksklusiv drikkevarer.
Facilitator og vært under programmet fra China Experience og Censec/Inno-Pro og Lifestyle & Design Cluster. 

IKKE INKLUDERET
Hotel, fly, visum, forsikring, transfer fra og til lufthavnen er ikke inkluderet. Forplejning der ikke er nævnt i programmet 
er for egen regning. 

HOTEL, FLY OG VISUM:
China Experience tilbyder fordelagtige priser på flybilletter t/r København-Shanghai, og de tilbyder ligeledes rabatter til 
det anbefalede hotel. Derudover kan de være behjælpelige med udstedelse af invitationsbrev samt visum. 

Kontakt Line Juul fra China Experience direkte på line@china-experience.com  for mere information og booking af 
ovenstående. 
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China Experience er det eneste danske rejsebureau, der er 
specialiseret i studieture, forretningsdelegationer og kurser 
for ledere i Kina. China Experience arbejder tæt med universi-
teter, handelsskoler, virksomheder og organisationer.
Vores passion er at formidle en balanceret indsigt i Kina, ved 
at dele viden og erfaringer, der gør vores kunder i stand til at 
træffe holdbare beslutninger.
China Experience er naturligvis medlem af rejsegarantifonden, 
nummer 2013.
www.china-experience.com

Lifestyle & Design Cluster er ligeledes et innovationsnet-
værk. Gennem forskellige projekter arbejder de som livsstils-
branchens livstilsbranchens “udviklingsafdeling”.
LDC arbejder med at fremme innovation og vækst i især små 
og mellemstore interiøer-, møbel- og modefirmaer samt de 
kreative brancher. www.ldcluster.com

Inno-Pro er et innovationsnetværk for virksomheder inden for 
blandt andet avanceret materiel, specialiseret metal- og ma-
terialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- 
og kommunikationsløsninger samt andre højteknologiske 
forretningsområder. CenSec er sekretariat for Inno-Pro som 
pr. 1/1 2019 vil overgå til Inno-Sec -Innovationsnetværket for 
Sikkerhed. www.censec.dk

http://www.china-experience.com
http://www.ldcluster.com
http://www.censec.dk

