
Studietur til 
Shanghai i regi  
av INMA 

Retail, eCommerce og 
marketing i verdens 
raskest voksende økonomi 

3. mars - 8 mars 2020 



• Verdens raskest voksende økonomi 
• Ledende på tech og innovasjon 

• Diktatur 
• Big Data uten GDPR 
• Få juridiske og etiske barrierer 

• Ingen Facebook, Instagram, eBay og Amazon 
• Alibaba og et knippe andre aktører sentrale i hele online og offline 

verdikjede for varehandel 
• Omfattende bruk av QR koder

Kina leder an



Mål for turen 
• Vi skal møte de beste hodene fra de ledende aktørene i 

verdens raskest voksende økonomi. 

• Innsikt i fremtidens retail og marketing. 

• Inspirasjon til hvordan din bedrift kan bli en pioner i Norge.





Noen selskaper/applikasjoner/forretningsmodeller du vil 
lære om under besøket



Praktisk informasjon - alt er inkludert!

Total pris:  38.000,- eks. mva. 

Påmeldingsfrist: 
20 desember 2019,  til:  kjersti@ohmy.no 

Antall plasser: Max 18 

Hvis noen ønsker å komme før, eller bli lenger 
kan vi bistå mht hotell og flybilletter på andre 
tidspunkt. 

Visum bør skaffes så raskt som mulig og koster 
ca 600 kr. 

Det blir også et informasjonsmøte og «blikjent»-
samling på forhånd. 

Turen arrangeres i samarbeid med Ohmy. 

Kontaktperson: 
Kjersti Hagen Risberg  
+47 930 11 049 
kjersti@ohmy.no

• Omfattende faglig 3 dagers program ledet av 
norske Heidi Berg som bor og jobber i Shanghai. 

• Flybilletter tur/retur med Finnair via Helsinki.                       
Ut fra Oslo tirsdag 3. Mars etter lunch og hjem fra 
Shanghai søndag morgen den 8 mars.  Lander i Oslo 
på søndag ettermiddag.  1 kolli bagasje, max 23 kg. 

• Hotell: Onsdag -  søndag, enkeltrom inkludert 
frokost. Jinjiang Metropolo Hotel, By The Bund 
http://www.metropolohotels.com                    
Rommet er klart når dere lander i Shanghai onsdag 
morgen for dusj etc. 

• Lunsj og Middag: Onsdag, torsdag og fredag.  
• Transport: Onsdag, torsdag og fredag i egen buss.  
• Tesmaking torsdag kveld og Karaoke fredag kveld. 
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http://www.metropolohotels.com


Onsdag Torsdag Fredag
Dusj på hotell ved ankomst og

 litt senere start.

Velkomst og introduksjon til programmet

Introduksjon til Kina: 
Historie, utvikling, økonomi etc.

                            Frokost 

Foredrag: 
Markedsføring og media i Kina 

CEO Rixin Jíang (Tommy) fra Nordic Friend 
Agency 

Frokost 

Seminar arrangert av Yumi: 
Social Commerce

Tre kinesiske selskaper (navn kommer senere)  
presenterer og diskuterer    

Lunsj Foredrag om Alibaba av
Ekspert Michael Norris

Besøk til Nike House of Innovation (første i 
verden)

 
Det digitale Kina, et annet økosystem. 

Introduksjon til WeChat, Alibaba, 
Taobao,TMall, Alipay etc.

Lunsj på Alibabas Hema robot-restaurant: 
Opplev O2O Lunsj og besøk til shopping-område

Markedsføring i Kina: 
Foredrag ved Olivia Plotnick. Bedriftsbesøk: CTrip Bedriftsbesøk: YiTiao - fra 

markedsføringsselskap til butikk-kjede

                   Velkomst-middag Smaking av kinesisk te
Middag med norske gjester Avskjedsmiddag og Karaoke

Programutkast. Ankomst onsdag morgen og hjem søndag morgen.  Lørdag er på egenhånd



Anbefalte forberedelser
Les gjerne boka “The great tech revolution” 
av Christina Boutrup. 

Boka kan du laste ned gratis her: 
http://get.ebookia.xyz/downloads/den-store-
tech-revolution-dk1437129428.html 

Highlights fra boka finner du i appendix.

http://get.ebookia.xyz/downloads/den-store-tech-revolution-dk1437129428.html
http://get.ebookia.xyz/downloads/den-store-tech-revolution-dk1437129428.html


Shanghai Host Heidi Berg.  

She has a Masters from NHH, studied 
Technology, Culture and Innovation at UiO 
as well as PhD Courses on China in Africa 
Has followed China closely for six years: 
First activities in Africa, then in India, 
Bangladesh and Thailand while working in 
Norfund and Telenor. Seeing the 
tremendous influence of Chinese 
companies across these markets, she 
bought a one-way ticket to Shanghai in 
the beginning of 2018. She knows kung 
fu, in case we meet an angry dragon.

Oh My et fullservice byrå etablert i Sverige i 2011 med spesiell fokus på tech og 
innovasjon. Vår misjon er å skape brand momentum i et uoversiktlig digitalt landskap. Vi 
er 110 ansatte og etablerte kontor i Norge for 2 siden. Fra Oh My er Aisha Furuberg 
Landsverk med på turen.     

Aisha har studert psykologi og merkervarebygging. For 2 år siden  startet hun Oh My sitt 
Oslo-kontor og leder dette. 

Henrik Alfheim har jobbet med kommersiell forretningsutvikling i vel 20 år.  

Kjersti Hagen Risberg har jobbet med markedsføring, e-commerce og 
forretningsutvikling i 20 år.

Oh My



Appendix


