
Swedish Winter - Starten på 
din exportsatsning i Asien   

Ställ ut på Swedish Winter i Hongkong 7-14 december 



Svenska Konsulatet i Hongkong anordnar för andra året i rad Swedish Winter, en julmarknad 
längs med Hongkongs ca 700 meter långa strandpromenad Tsim Sha Tsui. Eventet beräknas 
locka närmare en miljon besökare.  
   
På temat ”Swedish Winter” äger en mängd aktiviteter kopplade till svensk kultur och gastro-
nomi rum. Marknaden bjuder på allt från svensk mat och fika med nybakt svenskt bröd till 
svenskt hantverk, bastu, isbar och ljusspel med norrskensprojektioner.  
   
Dagarna kommer att kantas av musik och dansuppvisningar, ”Swed-talks” och Luciatåg. För 
den sportintresserade finns det möjligheter att prova vintersporter som ishockey, curling och 
skidåkning. Givetvis är även tomten på plats, så som sig bör på en julmarknad.    
   
En utställning på temat svenska företag och svenska innovationer kommer att finnas på området. 
Utställningen kommer att ha fokus på smart industri, hållbar innovation och design.   

   
Testbädd med enorm potential     
Swedish Winter är en fantastisk möjlighet för svenska företag som vill testa sina produkter 
och tjänster på den kinesiska marknaden. Hongkong är ett skyltfönster mot Kina och även en 
port mot Asien. Företag som ställer ut på marknaden har även möjlighet till försäljning av sina 
produkter.  
   
Under veckan kommer vi även att erbjuda butiksbesök och möte med etablerad lokal 
distributör/importör för att titta på hur just ditt erbjudande kan nå ut på den kinesiska 
marknaden och i Hongkong.  

 
Vilka kan ställa ut?   
Små och medelstora företag som har ett erbjudande som bjuder på svenska smakupplevelser, 
svensk livsstil, vintersport, svensk kultur, hantverk och design eller kanske marknadsföring av 
en destination. Tillsammans kan vi marknadsföra Sverige som destination, svenska värdering-
ar och jultraditioner. Ingen är för liten eller för stor för att ställa ut.    

Ställ ut på Swedish Winter 
Hongkong 7-14 december 

I samarbete med projektet Nationellt Exportlyft, Region Norrbotten och 
regionala livsmedelsstrategin Nära Mat presenterar Hushållningssällskapet 
Norrbotten-Västerbotten en möjlighet för norrbottniska livsmedelsföretag 
att komma in på den asiatiska marknaden.   



Hur kan mitt företag delta 
och vad kostar det? 

 1. Try Swedish Pavilion 
Sälj och marknadsför dina produkter i Try Swedish 65 kvm stora paviljong tillsammans med 
andra svenska livsmedelsföretag. Här får du även möjlighet att delta på ”Swedish Food Day” 
och i ”Try Swedish Businesslounge”.   
 
I erbjudandet ingår även ett heldagsprogram tillsammans med Business Sweden’s lokala 
Hongkong- och Kinaexperter. Under dagen får du tillgång till företrädare för branschen samt 
får en presentation av den lokala livsmedelsmarknaden och dess regelverk gällande import 
och logistik av livsmedel. Dagen bjuder även på B2B möten med lokala distributörer, importö-
rer och logistikbolag samt en gemensam store check i utvalda livsmedelsbutiker.  
 
För mer info om ”Try Swedish Pavilion” går det bra att kontakta 
jonas.englund@business-sweden.se 
  
KOSTNAD: 30 000 HKD (ca 40 000 SEK) per företag

 2. Christmas Fair – Julmarknad på 
 strandpromenaden 
Ta chansen att börja sälja på den kinesiska marknaden från dag ett. Julmarknaden lockar 
årligen en miljon besökare, cirka 60% av besökarna är Hongkongbor och resterande 40% 
kommer från det kinesiska fastlandet så väl som turister från väldens alla hörn.  
 
KOSTNAD: Bord i tält 7-14 dec : 5500 HKD (ca 7 500 SEK)  
  Eget tält 7-14 dec: 22 000 HKD (ca 30 000 SEK)  
  Storlek på tältet 27 kvm (9x3m) 

Det finns för dig som företagare två olika möjligheter att delta under 
Swedish Winter längs strandpromenaden Tsim Sha Tsui: 



Med tanke på nyhetsrapporteringen från Hongkong har vi fått följande 
kommentar från Sveriges Konsulat i Hongkong som ansvarar för 
genomförandet av Swedish Winter: 

”Vi ser inga problem med att genomföra delegationsresor till Hongkong i dagsläget. 
Demonstrationerna och protesterna har periodvis skapat problem i trafiken, inklusive 
kollektivtrafiken, och vi råder besökare att hålla sig uppdaterade om situationen via lokala 
media och lokala myndigheter samt följa svenska konsulatet i Hongkongs facebook-sida och/
eller hemsida, informationen uppdateras kontinuerligt. Hongkong är alltjämt en av världens 
säkraste städer.”  
  

Låter det intressant? 
Vi behöver din intresseanmälan senast den 20 september.

Kontakta Pelle Johansson, Hushållningssällskapet, 070-244 51 98 | pelle.johansson@
hushallningssallskapet.se eller Olle Jonäng, 070-516 78 01 | olle.jonang@vgregion.se

Läget i Hongkong 
enligt Svenska Konsulatet  


