
KINA
UPPTÄCK VÄRLDSMARKNADEN

INBJUDAN  

seminarium 

1, 2 och 3 februari



SEMINARIUM: 

SKAPA AFFÄRER I KINA
TRENDER PÅ DEN 
KINESISKA MARKNADEN
Xu Min, Swedala kontoret Wuhan

Är du intresserad av att skapa affärer i Kina? Xu Min 
hjälper företag från Dalarna och Gävleborg att komma i 
kontakt med kinesiska affärspartners. Han arbetar även 
på Svenska Miljöinstitutets kontor i Beijing och kan ge 
oss en unik insikt i vad som händer på den kinesiska 
marknaden.

50% AV DET SOM KOPIERAS I 
KINA ÄR KOPIOR, STÄMMER DET?
Elio de Tullio, China IPR – SME Helpdesk

Hjälper företag med rådgivning kring den kinesiska upp-
hovsrätten (varumärken) samt med förhandlingar kring 
licensiering-, tillverkning- och distributionsavtal i sam-
band med verksamhet i Kina.

KONSTEN ATT GÖRA AFFÄRER I KINA
Peter Grufman, företagare

Vilka möjligheter och svårigheter finns det med att starta 
och driva ett tillverkande företag i Kina? Peter har stor 
erfarenhet av produktion i Kina och delar med sig av sina 
erfarenheter på ett inspirerande sätt.

FÖLJ MED OSS TILL KINA
Marie Ericson, Stiftelsen Teknikdalen

Marie berättar mer om den affärsresan som planeras till 
Kina under våren 2016.

Stiftelsen Teknikdalen bjuder härmed in till ett se-
minarium med inspirerande talare som är väl in-
satta i konsten att göra affärer, för att du som före-
tagare ska få både inspiration och kunskap om den 
kinesiska marknaden. Det finns möjlighet att boka 
enskilda möten med föreläsarna efter lunch.

DATUM, TID & PLATS

• Gävle, Teknikparken, 1 februari, kl 10.00-12.00

• Borlänge, Teknikdalen, 2 februari, kl 10.00-12.00

• Mora, Moraparken, 3 februari, kl 10.00-12.00

ANMÄLAN

Klicka här för att komma  
till anmälningsformuläret.

SEMINARIET ÄR KOSTNADSFRITT!

FÖRELÄSARE

https://docs.google.com/forms/d/1q-NaI2fOfcd-ar-3oAZFOYyKOEBvWAhCrGbxHmUIilM/viewform?usp=send_form


VÄLKOMMEN!
Seminariet är kostnadsfritt men utebliven medverkan debiteras med 100 kronor. 

Först till kvarn, ca 30 platser på respektive ort finns tillgängliga. 

Har du frågor kontakta Marie Ericson, Enterprise Europe Network, Dalarna och Gävleborg 
mobil: 070-621 12 46, e-post: marie.ericson@teknikdalen.se


