Up-date fra B2B Link China
B2B Link China: Mere end blot en komponent leverandør
Siden årets start har B2B Link Chinas dansk ejede og dansk ledede industripark i Kina været i gang med to
særdeles spændende og anderledes projekter i samarbejde med to danske virksomheder.
To danske produktionsvirksomheder har valgt at flytte produktionen af nogle af deres produkter til B2B
Link Chinas industripark i Xuancheng, vest for Shanghai. Den danske industripark fungerer dermed som
underleverandør, der fremstiller og samler de to virksomheders produkter. Dertil hører en intern
kvalitetskontrol inden de salgsklare produkter pakkes i kundernes egen salgsemballage.

Foto:
Yderst til højre, daglig leder af B2B Link Chinas industripark, Henrik Hovmark Eriksen,
fotograferet på vej til middag med personalet i anledning af kinesisk nytår, februar 2010.

”For vores kunder en billig og sikker måde, at drage sig de første erfaringer om udflytning af produktion til
Kina”, udtaler Henrik Hovmark Eriksen, der er medejer og daglig leder af B2B Link Chinas kinesiske
industripark. ”Senere kan vi hjælpe vores kunder med at etablere deres egen virksomhed i vores
industripark, hvis de måtte ønske det”, tilføjer han.

En dansk partner i Kina
Udsigten til en problemfri dialog med en dansk ledelse i Kina har været afgørende for de to danske
virksomheders beslutning om at flytte dele af produktionen til Kina. Og dette er en unik mulighed hos B2B
Link China, hvis danske ledelse har boet og arbejdet i Kina i over 10 år.
B2B Link China tilbyder:







Dansk ledelse, dansk kvalitet, kinesiske omkostninger
Mulighed for direkte kommunikation på dansk og/eller engelsk
”In house” kvalitetsorganisation = høj ensartet kvalitet
”In house” produktion = stabile leverancer
Et solidt og indgående kendskab til kinesisk forretningskultur
Ubesværet kommunikation med lokale myndigheder og evt. kinesiske samarbejdspartnere
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Den sikre vej til Kina
Hvad enten det drejer sig om komponenter eller større undersamlinger, tilbyder B2B Link China andre
virksomheder de samme attraktive fordele ved produktion og montage i B2B Link Chinas industripark eller
via sourcing gennem egen, veludbygget sourcing organisation.

Kontakt
Hos B2B Link China glæder vi os til at hjælpe flere virksomheder sikkert til Kina. Vi træffes dagligt på
nedenstående numre, og tager gerne en uforpligtende snak om mulighederne for din virksomhed i Kina.

Danmark:
Ledelse og salg:
Direktør Claus Tolstrup Nielsen

Salg:
Christian Andersen

Salg:
John Svendsen

B2B Link China A/S
Thujavej 43
5250 Odense SV

Tlf: 51 57 44 60
christian@b2b-link-china.dk

Tlf: 40 29 95 70
john@b2b-link-china.dk

Tlf: 65 97 30 20
Mobil: 29 28 14 36
Mail: claus@b2b-link-china.dk
Skype: claus.tolstrup.nielsen

Kina:
Ledelse og salg:
Direktør Henrik Hovmark Eriksen
B2B Hardware (Xuancheng) Co., Ltd.
Chuangye Road
Xuancheng Development Area
Anhui, 242000 – P.R. China
Tlf: +86 563 262 5656
Mobil: +86 139 1260 2994
Mail: henrik@b2b-link-china.com
Skype: henrik_hovmark_eriksen

B2B Link Chinas industripark i Xuancheng, Anhui, Kina

> Den sikre vej til sourcing og produktion i Kina <
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