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Businessmuligheder - Legesyg er det nye innovativ…  

Et grundlæggende træk i kinesisk kultur er networking, Vi oplever hurtigt, at 
dagens kinesiske forretningsmand / kvinde ønsker at knytte nye kontakter og 
er imødekommende over for nye forretningsmuligheder. 
 
At udveksle visitkort er det første man gør, når man møder en kinesisk 
forretningsforbindelse første gang. (Et must ved forretningsmøder er at have 
et visitkort med engelsk tekst på den ene side og kinesisk på den anden 
side.) Husk at aflevere visitkortet med begge hænder. Man modtager også 
visitkortet med begge hænder og bruger gerne et øjeblik på at studere navn 
og titel.  

Shanghai inviterer til at skabe business. Businessmulighederne bliver den 
fælles referenceramme i mange af byens standarder, hvilket skaber en 
fornemmelse af innovation og iværksætterånd i byens rum.  
 
Store ambitioner, effektivitet, hurtig eksekvering og et touch af leg og humor 
tegner et godt billede af en forretningsudviklingsproces i Shanghai. 
Kombinationen af professionalitet og lysten til at lege er et tydeligt træk, som 
vi oplever på vores besøg i alt fra virksomheder til  EXPO til finanscenteret.  
 
Vi besøger blandt andre:  

DEKO: DEKO´s  kinesiske chef Gerry Zhang fortæller om byggemarkedet i Kina. Hvordan 
projekter sælges, bringes til ordre og styres. Vi hører om erfaringer og referencer fra DEKOs 
foreløbigt seks meget succesrige år. DEKO har over 1.000 referencer i Kina, bl.a. CCTV-
bygningen i Beijing.  (Se præsentation fra besøget og læs skriv af Bjørn Zebitz, Export 
Director DEKO Denmark i reportagen ”Besøg på DEKO i Shanghai”)  

Vanke Ltd.: Vanke er Kinas førende (og største) ejendomsudvikler. Vanke udvikler, leder og 
sælger byggerier i og omkring Perle deltaet, Yangtze deltaet og i Bogai-Rim Regionen, og er 
dermed en af de helt store spillere i Shanghai. Hovedkvarteret ligger i Shenzhen Guangdon, 
som var centrum for Kinas økonomisk åbning, og Vanke er blevet en helt central del af det 
byggeboom, som vi ser i Kina i dag. (Se beskrivelse af besøget i reportagen ”Besøg hos 
Vanke i Shanghai”, af Vibeke Garder,m2-arkiteker.)  
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