
CHU Advisory er en attraktiv betroet partner og rådgiver, der bygger bro 

mellem danske og kinesiske markeder bl.a. boligindretning design, 

bæredygtig produktion og miljøvenlige løsninger.

I CHU Advisory har vi begge kulturer med os, og er passionerede og 

dedikerede til at skabe værdi for danske virksomheder, der vil samarbejde 

med kinesiske samarbejdspartnere. Omvendt gælder det også for de 

kinesiske virksomheder der vil ind i det europæiske marked. Mange 

danske eller kinesiske virksomheder står ofte over for en lang række 

udfordringer når de vil starte samarbejde pga. manglende kulturforståelse 

og sprogbarrierer.

Har du brug for at:

• Etablere relevante forbindelser med potentielle partnere

• Opbygge kanaler til relevante markeder

• Sikre kommunikationen og løsning af praktiske problemer i 

opbygning af samarbejdet

• Gennemføre målrettede aktiviteter for at skabe forretning

Kontakt CHU Advisory!

HVEM ER VI? HVILKE SAMARBEJDSMODELLER BENYTTER VI?

Vi samarbejder på konsulent basis og kan hjælpe vores kunder fra sag til 

sag, fra projekt til projekt, eller på løbende basis.

Priser er afhængige af den ønskede eller mest hensigtsmæssige 

samarbejdsmodel

• Små cases: baseres på timetakst

• Større projekter: baseres på fast beløb med betaling af rater gennem 

projektet eller timebetaling

• Løbende basis: baseres på periode abonnement for udførelse af 

løbende opgaver

www.acrimo.dk www.guanxibyjunge.com www.ymzt.com

SAMARBEJDSPARTNERE

Naiyi Chu Christensen
BETROET RÅDGIVER OG STIFTER

www.chu-advisory.com
Mobil: +45 505 88 169 
Mail: chu@chu-advisory.com
www.linkedin.com/in/naiyichu

Yin og Yang er symbolet på harmoni og balance. 

Det ene kan ikke fungere uden det andet. Yin og 

Yang er én enhed. CHU Advisory vil skabe et 

balanceret samspil mellem danske og kinesiske 

forretningspartnere.

http://www.guanxibyjunge.com/
http://www.guanxibyjunge.com/
http://www.guanxibyjunge.com/
mailto:chu@chu-advisory.com


Med kinesiske rødder og opvækst i Kina har 

vi en stor entreprenant kreds af familie, 

venner, tidligere kolleger og langvarige 

forretningsforbindelser. Kombinationen af 

vores pålidelige og effektive kontakter med 

opdateret lokalt kendskab og vores brede 

kinesiske netværk, betyder at CHU 

Advisory opnår usædvanligt hurtige og gode 

resultater for vores kunder. 

HVORFOR OS

CHU Advisory har bl.a. stor succes med at opbygge supply-chains i Kina, 

og efterfølgende været ansvarlig for kunder med samarbejdspartnere der. 

Se reference case for Acrimo A/S.

Kinesere er utroligt arbejdsomme og effektive, men også meget 

anderledes. Gennem samarbejder med vores kunder har vi bevist at CHU 

Advisory kan hjælpe virksomheder med at afkorte vejen til succes og 

udnytte det fulde potentiale i Kina. 

Messebesøg:

International 
Green 
Architecture 
and 
construction 
materials 
(Shanghai) 
Expo 2019

HVAD ER DET VI KAN?

Jeg er født og opvokset i Kina, og har boet i Danmark i 17 år. Mit 

tidligere arbejdsliv både i Kina og Danmark har givet mig særlige fortrin 

og evner i samarbejdet mellem de to forretningskulturer, hvor jeg kan 

bringe mine specialkompetencer i spil: 

• Min uddannelse er indenfor økonomi

• Jeg har arbejdet og opnået stor erfaring med forretningsprocesser, 

kommunikation og økonomi gennem mere end 25 år

• I Kina har jeg været ansat i en stor koncern i 10 år, hvor jeg 

samarbejdede tæt med topledelsen

• I 12 år har jeg arbejdet i økonomiafdelingen hos SOS international i 

Danmark

• Jeg har hjulpet danske og kinesiske virksomheder med at skabe 

succesfulde partnerskaber



Vi har hjulpet med at 

etablere en supply-chain i

Kina for Acrimo A/S i 2019. 

Der gik kun 3 måneder fra

vi fandt leverandører, og til

den første konsoliderede

leverance blev leveret i

Danmark. 

 

CASE OG REFERENCE

Besøg på fabrik I Kina I 2019



CHU Advisory er en attraktiv betroet partner og rådgiver der bygger bro 

mellem de danske og kinesiske markeder indenfor bl.a. boligindretning 

design, bæredygtig produktion og miljøvenlige løsninger.

Ved brug af internationalt netværk og specialistviden leverer vi rådgivning 

og løsninger, der giver værdi for kunder og bidrager til udvikling af deres 

forretning og frigørelse af potentialer.

HVAD ER VORES SEGMENTER?

Vores nøglesegmenter er små og mellemstore virksomheder og offentlige 

institutioner eller organisationer, der vil samarbejde med det kinesiske 

marked bl.a. indenfor:

• Import og eksport med produkter eller ydelser

• Boligindretning design (f.eks. møbler, Lamper)

• Innovativt design- og forretningsrealiseringskoncept med klart 

bæredygtighedsfokus

Dansk design er meget kendt i Kina. Kinesere er begejstrede for dansk 

arkitektur, møbler, lamper osv. Design er vores store interesser, og vi vil 

gerne skabe værdi for vores klienter indenfor det område. 

Vi vil gerne gøre vores del for de klimaudfordringer, verden står overfor i 

dag. Bæredygtighed og grøn omstilling er i fokus hos os. Vi kan inspirere 

med udveksling af innovative ideer til bæredygtig produktion og 

miljøvenlige løsninger i begge markeder. 

HVAD ER VORES VISION?

HVAD ER VORES MISSION


