
Underoverskrift  

17 pkt bold hvid 

MAX 4 linjer 

Overskrift her 

Størrelse 49 pkt hvid 

MAX 2 linjer 

Japan og Kina  
Fantastiske markeder for dansk svinekød 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Japan og Kina er vigtige markeder 

Tons 

Dansk eksport af svinekød (i alt 2 millioner tons)  



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Japan og Kina er vigtige markeder 

Tons 

Dansk eksport af svinekød (i alt 2 millioner tons)  

10% 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Det er vigtigt at finde nye markeder  
- og fastholde de gamle 

Tons 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Eksporten har stor værdi 

Millioner DKK 

Værdi af dansk svinekødseksport 2011 (i alt 30 milliarder kroner) 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Eksporten har stor værdi 

Millioner DKK 

Værdi af dansk svinekødseksport 2011 (i alt 30 milliarder kroner) 

12% 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

 
 
Hvem er verdens importører og eksportører? 
Anslået i runde tal: 
 

Top eksportlande 

 

USA   2.000 

Canada        1.000  

EU-27                  1.200 

Brasilien                      600     

Kina                       250  

Chile                        200 

 

 

 

  

Top importlande 
 

China/HK      2.000 

Japan                   1.200 

Russia                       800 

USA                           700 

Mexico                        450 

Korea                         300 
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1.000 tons cwe 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Yokoso Japan 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Note: 

9 

• Krav om kvalitet 

• Fødevaresikkerhed er vigtigt 

• Fleksibilitet og tilpasningsevne 

• Japan er afhængigt af import 

• Vi har et godt image 

• Vi er tæt på kunderne 

• Værdi: 3,6 mia. kr. 

 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 
Nøgletal - Japan 

127 million indbyggere 

378.000 kvadratkilometer 

45.000 USD per capita BNP 

 

Forsyningsbalance på svinekød (cwe): 

 

   Produktion  1,26 million t 

   Import   1,20 million t 

   Eksport  0,00 million t 

   Forbrug  2,46 million t  
  

 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Selvforsyning af svinekød 50% 

 

Per capita forbrug: 

  7,6 kg oksekød 

16,4 kg svinekød 

14,5 kg fjerkrækød 

 

Total import af svinekød 800.000 t 

 

400.000 t anvendes til kødprodukter 

80% af dette er import 

 

(alle tal er produktvægt) 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 
USA vinder markedsandele 

tons 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Målgruppen er industrikunden 

Råvarer anvendes til bacon og andre kødprodukter  
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Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 
Vi samarbejder med kunderne om markedsføring 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 
The Danish logo campaign 

 Samarbejde med kunderne om markedsføring 

 

 300 millioner pakker med Danish-logo 

 

 40 partnere i kampagnen 

 

 Kampagne siden 1994 

 

 Budgettet er ca. 15 millioner kr. 

 

 Markedsandel for logo-pakninger er 12% 

 



Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Indsæt > sidehoved / sidefod 



Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Indsæt > sidehoved / sidefod Distribution of logo packs (million packs) 



Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Indsæt > sidehoved / sidefod 

Nippon Meat Packers – Choice bacon 



Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Indsæt > sidehoved / sidefod 

Daisen Ham 

Airport 

signboard 



Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Indsæt > sidehoved / sidefod 

Nitto Best 

Produkt brochure 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 



Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Indsæt > sidehoved / sidefod 
First Kitchen Bacon Burger 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Spørgsmål til Japan ? 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Welcome to China 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Note: 

25 

• Kina er et nyt og vigtigt marked 

• Stort forbrug af svinekød 

• Højprismarked for biprodukter 

• Værdi: 2 milliarder kroner 

• Fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed 

• Muligheder i den moderne detailhandel 

• Vi satser med et nyt EU-projekt 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 
Nøgletal - Kina 

1,3 milliarder mennesker 

9,561millioner kvadratkilometer 

1.700 USD per capita BNP 

 

Forsyningsbalance (cwe): 

 

   Production  49,00 million t 

   Import     2,00 million t 

   Export     0,25 million t 

   Consumption  50,75 million t 
   

 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Markedet 

 Halvdelen af verdens svinekød produceres og spises i Kina 

 

 70% af kødforbruget er svinekød.  

  

 35 kg svinekød 

   6 kg oksekød 

   9 kg fjerkrækød 

 

 Store grupper af befolkningen har høje indkomster 

 Fødevaresikkerhed og kvalitet er vigtigt for nogle segmenter 

  

 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Svineproduktion i Kina 

  

Backyard production 

 Halvdelen af produktionen er såkaldt baggårdsproduktion. 

 Svinene leveres til primitive slagterier.  Ingen kontrol og ingen fødevaresikkerhed.  

 

Pris  

 Der er en stærk priskonkurrence , specielt set i lyset af de lave omkostninger i 
baggårdsproduktionen.  

 Den stigende efterspørgsel kan på kort sigt dækkes af stigninger i baggårdsproduktionen. 

 

Moderne storskala produktion 

 20% af produktionen foregår i mere moderne produktionsenheder i stor skala. 

 Produktionen vurderes at kunne følge med stigning i efterspørgslen. 

 Omkostningerne vil stige i takt med omstilling til stor skala produktion. 

  

Modern retailers  

 Moderne detailhandel kræver sikre leverancer, høj fødevaresikkerhed og kvalitet. 

 De er klar til import.  

 Eksportører til Kina må følge kravene fra den moderne detailhandel. 
 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Udvikling i produktionen 
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Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Kødforarbejdning i Kina 

 Industrien domineres af store virksomheder (Shineway, Jinluo, 
Yurun, Shunxin, Gaojin). 

 

 Kun 10% af forbruget er forarbejdede kødprodukter. 

 

 Kvalitet og fødevaresikkerhed er vigtigt, hvilket giver 
muligheder for importerede kødprodukter. 

 

 Statsstøtte er udbredt i sektoren. 

 

  



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Eksport til Kina 

 Danmark er godkendt til eksport til Kina. 

 

 Andre lande (on and off) er godkendt (Irland, 
Frankrig, Spanien, Tyskland, USA og Canada).  

 

 Både landet og den enkelte virksomhed skal 
godkendes. 

 

 Mange eksporterer via Hong Kong. 
 

 Det er vanskeligt at finde troværdige statistikker for 
eksport/import  

 

 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Produkter 

 Alt spises. 

 Bryst og benprodukter er populært. 

 Stor efterspørgsel efter ører, tæer og indvolde. 

 

 Stigning i forbrug af forarbejdede kødprodukter. 
 

 Convenience vinder frem. 

 Økologi og ”green food” stiger. 

 Sundhed og fødevaresikkerhed er vigtigt. 

  



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Produkter 

Biprodukter, tarme og udskæringer 

Toes 

Kidneys 

Ears 



Side  

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  

hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  

indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

 

Overskrift her 

Indsæt Præsentationens titel her 

Indsæt Dato / Organisation / Afsender her 

 

 Vis >  sidehoved / sidefod 

Thank you 
China 

2 milliarder kroner pr. år fra Danmark 


