Hospitant på
Generalkonsulat
ERFARINGER FRA SHANGHAI

Om GK og Shanghai spesifikt
Rollen til et generalkonsulat:
- Støttespiller til det norske miljøet lokalt (NBA, sjømatmiddag, julebord, 17. mai)
- Service til kinesere (visum)
- Skape møteplasser for samarbeid mellom norske og kinesiske aktører innenfor kulturnæringer
og industri (Shanghai: mote, kunst, litteratur, musikk, maritim, shipping i samarbeid med
Innovasjon Norge)
- Knytte kontakter i akademiske miljøer, holde seg oppdatert på forskning og utvikling

http://www.norway.cn/News_and_events/Consulate-General-in-Shanghai/

Arbeidsoppgaver
Prosjekter:
Programmet til Ida Skards besøk i forbindelse med
Marintec 2015
Presentasjon av GK for Innovasjon Norge
Sjømatmiddagen
Musikksamarbeidet NOxCN

Shanghai Children’s Literature Festival
Fudan Nordic Centre 20-årsjubileum
EU research tour i Hangzhou
Føre daglig luftforurensingsstatistikk
Oppfølging av ANSA og de norske studentene i
Shanghai

Akademisk rapport
«Government regulations of the Chinese stock market. The case of the summer 2015 market fall
and its effect on future investor attraction»

- Fallet på det kinesiske aksjemarkedet sommeren/høsten 2015 og hvordan dette har påvirket
investorer
- Metode: intervju
- Disponering av tid og tilretttelegging for skriving i arbeidstiden

Hva jeg har lært og fått ut av oppholdet
Stasjonens rolle som støttespiller til det norske miljøet, gjennom arrangementer som
sjømatmiddagen, NBAs virke og arrangementer, ANSA og Klubb Norge, samt hvordan
visumseksjonen arbeider med effektiv service til kinesiske turister

Rollen til en utenriksstasjon når det kommer til å skape møteplasser for samarbeid mellom
norske og kinesiske aktører innenfor kulturnæringer og industri
Innblikk in hvordan utenriksstasjonen håndterer den manglende diplomatiske kontakten mellom
Norge og Kina (for eksempel når det kommer til hva man involverer de kinesiske ansatte i,
hvordan man må arbeide for å få til møter med myndighetene, hvilke begrensninger stasjonen
har når det gjelder promotering av Norge som reisedestinasjon osv.)
Erfaring med stasjonens rapporteringer, informasjons- og kommunikasjonsarbeid på nett og i
sosiale medier.
Personlig fått mange kontakter og klart å utnytte de mulighetene som har bydd seg av deltakelse
på nettverksbyggende arrangementer, workshops, foredrag

