Het EU KMO centrum of EU SME Centre in Beijing biedt een reeks van ondersteunende diensten
voor KMO’s betreffende het opzetten van vestigingen, het ontwikkelen en beheren van commerciële
activiteiten op de Chinese markt.
Dit gebeurt aan de hand van het verstrekken van informatie en vertrouwelijk advies. Daarnaast
worden ook netwerking evenementen en trainingen aangeboden. Het centrum focust zich op de
cruciale eerste fase van een KMO, de toetreding tot de markt. Het ageert ook als een platform dat de
coördinatie tussen de lidstaten en Europese publieke en private dienstenaanbieders voor Europese
KMOs faciliteert.
Een team van experten biedt kosteloos praktisch advies en ondersteunende diensten aan KMO’s om
hen te begeleiden in hun business development behoeften. Dit stelt hen in staat om met de nodige
kennis van zaken de markttoegang te vergemakkelijken en hun concurrentievermogen op de Chinese
markt te vergroten.
Het aanbod van gratis diensten omvat:
• Business Development - het verstrekken van marktinformatie, business development en marketing
advies
• Juridische informatie, 'Vraag het de expert': eerste overleg en praktische richtlijnen
• Standardisering: Normen en conformiteitseisen bij het exporteren naar China, een zoekinstrument
voor databanken en richtlijnen inzake conformiteitsbeoordeling
• HR en Training – industriegerichte en horizontale trainingsprogrammas, databank van beschikbare
opleidingen, advies over HR-vraagstukken
• Toegang tot een directory van dienstenaanbieders en informatiedatabanken
• Hot-desking - gratis, tijdelijke kantoorruimte in het EU KMO-centrum om de lokale zakelijke
mogelijkheden te verkennen
• Andere praktische dienstenondersteuning voor Europese KMO’s die willen exporteren naar of
investeren in China en het doorverwijzen van KMO’s naar andere gespecialiseerde dienstverleners
Contacteer ons (in het Engels): enquiries@eusmecentre.org.cn
EU SME Centre
Room 910, Sunflower Tower
No. 37 Maizidian West Street
Chaoyang District 100125
Beijing, P.R.C.
T: +86 10 85275300/ F: +86 10 85275093
www.eusmecentre.org.cn
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