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Deltagerevaluering af rejsen
Delegationens deltagere mødtes til et forberedende møde før afrejse og igen til et evalueringsmøde efter hjemkomsten. 14 personer udfyldte et anonymt spørgeskema om,
hvorvidt rejsen havde levet op til deres forventninger og de fastsatte mål for turen.
Tilbagemeldingerne var positive (’0’ = målopfyldelse i meget ringe grad, ’2’ = målopfyldelse som man ville forvente, ’4’ = målopfyldelse i meget høj grad):
Formål:
Etablere kontakter til beslutningstagere på højt niveau hos
kinesiske myndigheder og andre kinesiske og internationale
aktører
Øge viden om Jiangsu markedsforhold og samarbejdsmuligheder
Markedsføre erhvervsmuligheder i Greater Copenhagen
Danske myndigheder åbner døre for danske virksomheder
mfl. i Kina
Et samlet delegationsprogram der dækker deltagernes behov
Et samlet program – incl. før/efter-aktiviteter – der bidrager
betydeligt til deltagernes faktiske/overvejede Kina-indsats

Score (på 5-trins skala 0 – 4):
3,5
2,8
2,6
2,9
3,1
2,8

Tilbagemeldingerne viser positive vurderinger af at nå i mål med de afgørende mål for
turen om at åbne døre på højt beslutningsniveau for danske virksomheder, øge forståelsen af markedsforholdene i Jiangsu og samtidigt at gøre de kinesiske parter opmærksom på de attraktive markedsmuligheder i Greater Copenhagen.
Deltagernes forslag til Region Hovedstadens fremadrettede indsats
Delegationsdeltagernes supplerende kommentarer i spørgeskemaet og på evalueringsmødet efter turen udpeger områder, hvor Region Hovedstaden som offentlig
myndighed kan spille en særlig rolle for dansk-kinesisk erhvervssamarbejde:


Skubbe på og lette Business-to-Business relationer
Region Hovedstaden kan identificere kinesiske parters behov for danske løsninger, etablere og ikke mindst fastholde virksomhedskontakter via dialog om
konkret samarbejde. Den funktion vil kunne styrkes af en form for repræsentation i Jiangsu (administrationens bemærkning: På jordsporet trækker Region
Hovedstaden på en kinesisk partner på konsulentbasis til at varetage danske interesser og fastholde relationer til Jiangsu-virksomheder og -myndigheder)).



Flere delegationsrejser på højt politisk såvel som på administrativt niveau
til/fra Kina
Deltagerne anbefaler Region Hovedstaden at prioritere en høj rejseaktivitet
målrettet projektsamarbejder i Jiangsu. De personlige møder er en væsentlig
del i at opbygge en tillidsfuld, strategisk platform mellem myndigheder. Det
har stor værdi for virksomheders anseelse og adgang til forretningsmuligheder.



Mere homogen gruppe af flere og mere Kina-parate danske virksomheder
på delegationsture
Særligt på healthtech-sporet bar virksomhedsdeltagelsen præg af, at sporet
endnu er i en tidlig fase, hvor samarbejdsforløb og deltagerinddragelse endnu
er under forberedelse og således endnu ikke indsnævret og konkretiseret. For
mange virksomheder vil det derfor være mere relevant at deltage i en rejse på
et senere tidspunkt i projektudviklingen – for nærværende agerer CLEAN og
Copenhagen Healthtech Cluster som danske virksomheders forlængede arm i
Jiangsu.



Fokusere på og pleje relation til få, udvalgte, centrale indgangsorganisationer i Jiangsu
JITRI (Jiangsu Industrial Technology Research Institution), og Suzhou Industrial Park (SIP, hvor mange danske virksomheder er placeret) fremhæves.



Holde fokus på succes-fuldt at gennemføre projekter inden for jord og
healthtech med bidrag fra fagkompetencer i Region Hovedstadens egen
organisation
Deltagerne uddybede, at det yderligere vil styrke Greater Copenhagens allerede stærke omdømme, og dermed markedsmulighederne og danske virksomheders mod på at satse mere på det kinesiske marked.



Have større opmærksomhed på kinesiske styrker, hvor Greater Copenhagen ikke står så stærkt og kan lære af/samarbejde med Jiangsu
Eksempler er kinesernes evne til opskalering af produktion til stort volumen og
til at billiggøre innovative løsninger.

Disse forslag inddrages i Region Hovedstadens fremadrettede Kina-indsats.
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