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På plads på et halvt år
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Ejerne af industrivirksomheden Jual Anders Kjær Jørgensen og Martin Thomsen har indført e
ordning, som skal sikre kvalitet og etik hos virksomhedens kinesiske leverandører. Foto: Ande

jens.bertelsen@borsen.dk

En grund på 122.000 kvadratmeter ca. 300 kilometer
fra Shanghai i Kina skal huse fabrikker forbeholdt
danske virksomheder, der lejer sig ind i fabrikshallerne,
som ejes af B2B Link China.

