ECOSCIENCE
ECOScience är ett av Fueltech Sweden AB:s
varumärken. ECOScience startade år 2009 med
sin unika produkt ECOScience tank. ECOScience
är ett termiskt kombisystem för både tappvatten
och uppvärmning. Systemet passar för så väl
villor som för stora fastigheter. Fueltech åkte på
sin första Kinaresa till Shandong-provinsen med
tre personer från ECOScience 2010 och nu har de
sju års erfarenhet av att samarbeta med kinesiska
företag.

• Det är viktigt att besöka fabriken och säkerställa att deras produkter kommer att passa
dina behov. Det kanske krävs flera besök,
men det är viktigt att hitta bra kvalitet.
• Bygg bra relationer med det företag i Kina
som du har valt att samarbeta med. Vi har
gjort en del aktiviteter tillsammans med vår
leverantör, bl.a. på mässor ute i Europa.

Visst går det att göra
affärer med Kina!
Det ska vara enkelt och lätt för våra företag i Blekinge
att våga och kunna göra affärer med kinesiska företag.

Varför ville ni skapa kontakter i Kina?
– Vi ville hitta en bra leverantör inom solsegmentet och vi fick information från olika källor i
Sverige som gjorde att vi kontaktade bl.a Himin i
Kina.
Tips från Helen Magnusson, ECOScience, till
företag som vill samarbeta med kinesiska företag:
• Ta kontakt med olika leverantörer i Kina.

Om ni är intresserade av att utveckla affärsverksamhet i
Yunnan, Kina, är ni välkomna att kontakta oss!
NETPORT SCIENCE PARK
Projektledare: Cissi Lingerud, cissi.lingerud@netport.se, 070-874 57 31
Projektkoordinator: Yi Chai, yi.chai@netport.se, 076-277 00 08

Många har redan lyckats och vet vad

som fungerar – ta del av deras tips och information om
hur även du och ditt företag kan nyttja den kinesiska
marknaden.

Välutvecklat samarbete med Kina skapar möjligheter

RONNEBY BRUK

NELSON GARDEN

Blekinge och Yunnan-provinsen i Kina har
samarbetat sedan 2000. Yunnan är känd för
sin verksamhet inom traditionell kinesisk
medicin, tobak, livsmedel och turism.

Syftet med projektet är att ge bättre stöd till
företag i Blekinge som är intresserade av att göra
affärer med Yunnan-provinsen och Kina genom
att använda de upparbetade kontakter som redan
finns. Fokus för projektet är i första hand företag
inom hållbarhet, förnybar energi- och miljöteknikområdet men även andra intresserade företag
kan få hjälp.

Ronneby Bruk ligger i Kallinge Företagscenter, ett
industriområde som byggdes på 1800-talet i Ronneby. Från erfarenheter av traditionen med gjutjärnsproduktion skapar Ronneby Bruk förutsättningar
för enkel och naturlig matlagning med gedigna
produkter i högsta kvalitet. Ronneby Bruk med sin
huvudsakliga verksamhet i Sverige och Europa har
sju personer anställda.

– Projektet Nya affärer med Kina ger oss nya
perspektiv i vår verksamhet och vi ser fram emot
att påbörja ett närmare samarbete mellan NetPort
Science Park och motsvarande Science Park i
Yunnan som kan påverka utvecklingen i Blekinge
och Sverige i positiv riktning. Under projekttiden
kommer vi att genomföra en resa till Yunnan
tillsammans med företagsrepresentanter för att
träffa potentiella samarbetspartners i Yunnan,
säger Samuel Henningsson, VD för
NetPort Science Park i Karlshamn.

År 1995 genomförde Ronneby Bruk sin första
Kinaresa och nu har de 20 års erfarenhet med att
importera och exportera gentemot kinesiska företag
i södra Kina.

Nelson Garden började sin verksamhet redan 1933
i Belganet som ligger i norra Blekinge. Nu finns
deras huvudkontor i Tingsryd i Småland och med
logistikverksamhet i Asarum i Blekinge. De har
försäljningskontor i Finland, Norge och Danmark.
År 1986 åkte Nelson Garden på sin första Kinaresa
till Guangdong för att träffa kinesiska företag och
utveckla sina produkter. I dag är Nelson Garden en
ledande aktör inom trädgårdsbranschen och deras
sortiment innehåller inte enbart fröer utan även lök,
redskap, tillbehör, växtvård och förodlingsprodukter.

Nu vill Yunnan även utveckla sig inom
telekommunikation, förnybar energi, miljöskydd,
energiutnyttjande och energieffektivisering. Det
finns redan mycket forskning inom solenergi,
vattenenergi, vindkraft, biomassa och e-hälsa.
Med ett bra geografiskt läge i sydvästra Kina
och granne med Laos, Burma och Vietnam, är
Yunnan en viktig dörröppnare mot den asiatiska
marknaden.
Nya Affärer med Kina är ett projekt som
startade i april 2016 och drivs av NetPort Science
Park med stöd från Länsstyrelsen och Region
Blekinge.

PREDIRE TESTCENTER

Tips

Predire Testcenter AB är ett privatägt företag
som grundades 1995 med affärssegment såsom
automotive, flyg, energi och elektronik. Deras
huvudkontor ligger i Sölvesborg. Sedan 2013 har
företaget ett dotterbolag i Shanghai, Kina. Predire
Testcenter har även verksamhet i Olofström och
Grevenbroich i Tyskland. Predire Testcenter är
ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025, som
är en certifiering för kommersiella laboratorier.
Detta är ett av skälen till att de rekommenderas
av en stor mängd företag.

• Förstå kulturskillnaden mellan den svenska
och kinesiska marknaden och registreringssystem för att etablera bolag i Kina. Det är
mer komplexa system i Kina och tar cirka
3–5 månader för att bilda ett aktiebolag.

Varför starta ett dotterbolag i Kina?
– Kina är en stor marknad där många företag
etablerar sig och många av dessa företag är tänkbara kunder till oss. Många kinesiska företag har
behov att testa eller verifiera deras produkter för
att höja kvalitetsnivån och säkerställa funktioner.
Tips från Henrik Rundgren, VD för Predire
Testcenter AB, till företag som vill starta ett bolag
i Kina:
•

• Man måste ta hjälp av Svenska Handelskammaren, alternativt ett konsultföretag,
som bistår vid en etablering.
• Bra att ha kontakt med en svensk bank.
• Om du vill anställa personal i Kina är det
bra att de får utbildning i Sverige, för att
få erfarenhet av svensk företagskultur och
arbetsmetoder.

Tips
Tips från Martin Johannesson, VD Ronneby Bruk,
för den som vill skapa kontakt med kinesiska
företag:
• Kontakta försäljningsföretag som har erfarenhet av internationella affärer och som kan
kontakta leverantörer och underleverantörer
i Kina.
• Gör ett besök till Kina och studera hela
produktionssystemet innan du påbörjar ett
samarbete eller gör långsiktiga affärer med
det potentiella företaget. Besök inte bara
försäljningsföretag. Ta även kontakt med
leverantörer, de måste förstå dina behov och
de tekniska förutsättningarna för din produkt.
• Lämna beställning tidigt, gärna 3–4 månader
innan du vill importera från Kina.
• Det är bättre att skapa ett Letter of credit från
en svensk bank, det ger mer säkerhet i betalningssystemen. De här tjänsterna finns inte i
Blekinge men i större städer i Sverige.

Tips
Tips från Torsten Nilsson, huvudägare av Nelson
Garden samt VD i Nelson Seed Development AB, till
företag som vill samarbeta med kinesiska företag:
• Det är viktigt
att göra besök i
Kina för att hitta
produkterna av
högsta kvalitet.
Vi har nästan 30
års erfarenhet av
att arbeta med
kinesiska företag
och åker en till två
gånger årligen till
Kina för att träffa
våra samarbetsföretag.
• Kinesiska företag
är duktiga på att
tillverka produkter
som kan passa dina behov. Du
kan diskutera och föreslå nästan vad som helst
i produktväg. De är oftast väldigt öppna och
enkla att diskutera med och väldigt tillmötesgående. Det är viktigt med tydlighet så att alla
kan förstå varandra.
• Våga åka dit! Det finns många möjligheter att
göra affärer med Kina.

