Et gennembrud kom rullende
Nøglen til et væksteventyr i Kina findes måske ikke så langt herfra, for Region
Midtjylland og dens politikere kan åbne døre til det kinesiske marked. For flere
midtjyske virksomheder var denne weekend i Beijing et bevis på netop det.
Da Jan Bill Henschke i sidste uge forlod virksomheden i Herning og rejste til Kina, havde han
ikke regnet med det store eksportgennembrud. Men denne weekend i Beijing har måske
ændret fremtiden for Mini Crosser A/S i Kina, og i følge Jan Bill Henschke skyldes det en rejse
til den anden ende af jorden med politisk støtte i ryggen og hjælp fra regionen.
- Alt handler om forbindelser i Kina. Alt salgsarbejde i Kina er relationsarbejde, og derfor har
støtten fra danske politikere gjort hele forskellen denne gang, siger eksportchefen fra den 50
mand store virksomhed, der producerer el-scootere og kørestole til ældre og handicappede.
I bare et år har Jan Bill Henschke forsøgt at sælge minicrosseren til kineserne. Derfor er han
overrasket over, at der allerede er udsigt til en stor aftale.
- Hvis denne aftale går igennem, kan der på sigt være tale om et tocifret beløb, men der er
stadig et langt og sejt arbejde forude, siger Jan Bill Henschke, der på nuværende tidspunkt
ikke vil afsløre nærmere detaljer om aftalen.
Vigtige sekunder
Denne weekend under en rehabiliterings-messe i Beijing fik han hul igennem til de rigtige
kontakter i Kina. Det lykkedes med hjælp fra Region Midtjylland og danske politikere som
formand for regionerne Bent Hansen (S) og regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen (V). Jan Bill
Henschke kan faktisk sætte fingeren på de allermest afgørende sekunder for hans
salgsfremstød. De foregik, da en meget magtfuld kineser rullede forbi Mini Crossers stand i sin
kørestol. Fulgt af et massivt presseoptog tog Deng Pufang et kig på de danske produkter på
messen. Han er søn af tidligere leder af Folkerepublikken, Deng Xiaoping, og har viet sit liv til
at forbedre rettighederne for handikappede i Kina.
- Han er en person af enorm betydning. Det øjeblik han kom forbi har gjort en himmelråbende
forskel, men Deng Pufang var aldrig kommet til vores stand, hvis vi ikke havde haft de danske
politikere med, siger Jan Bill Henschke.
Den store forskel
Region Midtjylland har i mange år interesseret sig for det kinesiske marked og har blandt
andet et repræsentationskontor i Shanghai, som siden 2006 har arbejdet for at give områdets
virksomheder del af Kinas udvikling og vækst gennem blandt andet videninstitutioner og
workshops for virksomheder.
- Det er især de små og mellemstore virksomheder, som vi kan give et skub. På sigt betyder
det arbejdspladser og i dette tilfælde sikring af en arbejdsplads i Herning, siger Ulla
Diderichsen, der som regionsrådsmedlem også er medlem af Region Midtjyllands vækstforum.
Ulla Diderichsen rejste med til weekendens messe i Beijing for at bruge sin politiske position til
at hjælpe de danske virksomheder, der forsøger at slå igennem inden for sundhedssektoren.
- Det kinesiske system er opbygget på en helt anden måde, end den vi kender. Politikerne er
indgangsnøglen til mange møder og aftaler, så her kan vi virkelig være med til at gøre en
forskel, siger hun.
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