
18/10/2018 15.46China Studies Case Competition 2018: Royal Farm in China – Københavns Universitet

Side 1 af 2https://ie.ku.dk/nyheder/china-studies-case-competition-2018--royal-farm-in-china/

13. august 2018

China Studies Case Competition 2018: Royal
Farm in China
Af Thomas Østergaard Rasmussen, sekretær for Københavns Universitets Alumneforening for Kinastudier
(KUAK).

Den 16. maj 2018 havde alumneforeningen for Kinastudier (KUAK) æren af at byde Jeppe Schoubye
velkommen til en case competition. Jeppe Schoubye er partner i Royal Farm, som denne gang var casen.
Royal Farm er en virksomhed, der eksporterer mælkepulver af høj kvalitet baseret på mælk fra danske
køer til udlandet. De deltagende var kinastudiers studerende og alumner, der fik mulighed for at sætte
deres faglige viden fra studiet i spil i forbindelse med cases stillet af Jeppe Schobye ud fra hans erfaringer
om det kinesiske forbrugermarked.

Der blev blandt de deltagende drøftet kinesiske finansieringsregler og kulturelle koder, der bør tages højde
for, når det kommer til reklame og økologi på det kinesiske marked. Royal Farm fik herigennem inputs fra
universitetsverdenen til, hvordan danske virksomheder i Kina kan hjælpes på vej med lancering af danske
fødevarer. Og de studerende og alumnerne fik mulighed for konkret at anvende deres viden i praksis.
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De glade vindere efter endt competition: Denise Chen, Erik Wernberg-Tougaard og Emil Maltha Rasmussen.

Vinderne af case competition blev Denise Chen, Erik Wernberg-Tougaard og Emil Maltha Rasmussen, der
med deres viden om den kinesiske forbruger kunne yde nyttig rådgivning om, hvordan Royal Farm kan
kommunikere dansk økologi til kinesiske forbrugere, og hvordan de forhåbentlig kan bringe flere danske
landbrugsprodukter til det kinesiske marked.

KUAK takker Professor Jørgen Delman og Potst-doc Nis Grønbjerg for at hjælpe med bedømmelsen.

China Studies Case Competition 2018 var støttet af Københavns Universitets pulje til studenterdrevne
innovations- og entreprenørskabsaktiviteter.

Hvis du vil vide mere
Følg Københavns Universitets Alumneforening for Kinastudier (KUAK) på Facebook, hvis du vil have
muligheden for at deltage i lignende arrangementer fremover.

Du kan også besøge KUAKs officielle hjemmeside.
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https://ie.ku.dk/for-studerende/funding-for-studerende/soeg-midler-til-studenteraktiviteter/
https://www.facebook.com/groups/kuakalumne/
https://kuak.dk/
https://ie.ku.dk/
https://www.ku.dk/
https://ie.ku.dk/nyheder/china-studies-case-competition-2018--royal-farm-in-china/#

