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Nordic Chinese Center of Commerce er nu rykket ind  
i World Trade Center Ballerup 
  
Under massiv både politisk og forretningsmæssig bevågenhed er Nordic Chinese Center of 
Commerce (NCCC) nu rykket ind i World Trade Center Ballerup. 

  
Med støtte og vejledning fra World Trade Center Ballerups globale forretningskoncept er det hensigten at 
styrke de dansk-kinesiske forretningsmæssige forbindelser.  

Åbningen af NCCC-aktiviteterne blev da også markeret med indslag fra Folketingets formand Mogens 
Lykketoft, borgmester Jesper Würtzen fra Ballerup, Handelsattache Han Xiaodong fra Den kinesiske 
Ambassade samt Daloon-direktør Hemming Van, der også er formand for Nordic Chinese Center of 
Commerce. 

Sideløbende med NCCC-arbejdet om at formidle kontakter på kryds og tværs mellem både eksport- og 
importvirksomheder, har NCCC etableret et showroom, hvor mange kinesiske produkter - fra cykler til 
soyasovs - vises frem for nye forretningsforbindelser. 

"En stærk platform for dialog mellem nordiske firmaer og Kina", siger formand Hemming Van, idet han 
henviser til Nyborg, hvor Daloon har hjemsted. "I Nyborg har vi konstateret et stort kinesisk engagement", 
siger Hemming Van. 

Om det daglige arbejde i NCCC, forklarer Heidi Wang, direktør og daglig leder af NCCC, at hendes opgave 
bl.a. kommer til at bestå i at optræde som sparringspartner for interesserede virksomheder.  

Direktør Lars Gøtke, World Trade Center Ballerup, ser frem til de forretningsmuligheder det nye 
samarbejde giver: "Med etableringen af Chinese Trade Center får vi muligheden for at komme tættere på 
det kinesiske marked, som vi længe har ønsket. Der er 12 World Trade Centre i Kina, og de har alle vist 
interesse for vores center. Herudover får vi til september besøg af en delegation fra Japan, der også gerne 
vil høre nærmere om mulighederne for at etablere sig på det nordiske marked." 

 

Billedtekst 
Chinese Trade Center blev officielt erklæret åbnet, efter samtlige talere have ’klippet snoren’.  
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Billedtekst 
Folketingets Formand Mogens Lykketoft bød Chinese Trade Center velkommen til World Trade Center Ballerup. 

 

For yderligere information 
Lars Gøtke, Direktør World Trade Center Ballerup, mobil 2943 9244, lg@wtcballerup.dk 
Heidi Wang, President Nordic Chinese Chamber of Commerce (NCCC), hw@nccchamber.com  
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