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Kinas Silicon Valley och paradis av innovation

Kust ekologi, grönt och beboelig

Shenzhen är Kinas första nationella innovativ stad pilotområde och en av den
första omgången av nationella immateriella demonstrations städer, liksom den
första oberoende innovation demonstration zon med hela staden som enhet.
Shenzhen har länge placerat innovation som en ledande strategi i sin utveckling,
som syftar till att förbättra kvaliteten på både ekonomisk och industriell
utveckling med innovation, och fullt bygga ett omfattande ekosystem innovation.

Shenzhen är en vacker stad. Beläget i södra delen av Kräftans och vid
korsningen av tropikerna och sub-tropikerna, har Shenzhen en varm och
behagligt klimat. Dessutom, med 230 kilometer kust, presenterar Shenzhen en
attraktiv kustlandskap. Shenzhen är hem till 869 parker, och dess gröna
täckningsgrad av de urbana bebyggda områden är mer än 45%, vilket gör det till
en bekväm stad att leva.

Vetenskap och teknik har redan blivit huvudmotorerna för att driva Shenzhen
utveckling. Under året 2014 stod FoU-investeringar från på alla nivåer i
samhället (95% av som kom från företag) för cirka 4,02% av BNP, vilket
motsvarar den i Sydkorea som rankas tvåa i världen när det gäller
FoU-investeringar-till-BNP. 11.600 PCT internationella patentansökningar
lämnades in med år till år tillväxt på 15,9%, och Shenzhen har stått för ungefär
hälften av de nationella PCT-ansökningar för 11 år i rad.

Grön och koldioxidsnål utveckling har blivit ett nytt inslag i städer i dag, och det
förespråkas i Shenzhen att uppnå högre ekonomiska fördelar kvalitet med lägre
förbrukning av resurser och energi. Stadens energi- och vattenförbrukning per
10.000 RMB av BNP är den lägsta bland alla städer i Kina. Shenzhen PM 2,5
nivåer rankas fjärde lägsta på den urbana luftkvaliteten ranking av 74 större
städer, och rankas först bland Kinas primära städer i detta avseende.

Som "Kinas Silicon Valley" samt ett paradis för innovation och entreprenörskap,
är Shenzhen kraftigt förbundit sig att bygga sig till en internationell beslutsfattare
centrum för att locka beslutsfattare över hela världen att komma hit.

Shenzhen är en av de "globala 500 bästa städerna" av FN:s miljöprogram,
och är den första "internationella garden city" i Kina.
Shenzhen har en av "Kinas åtta vackraste kuster", och utsågs av New
York Times som en av 31 måste-besök turistmål i världen.
I en utvärdering av tidningen International Talent Exchange, betraktas
Shenzhen som "en av de tre mest populära städerna i Kina med
utländska proffs."

Forbes’ Kina utgåva har släppt en rangordning av de innovativa funktionerna i
städer på fastlandet i Kina på varandra följande fem år, och under 2014 rankas
Shenzhen först igen precis som vad den gjorde under 2011.
Bland de tio kinesiska på Forbes’ "2014 Kina och USA innovatörer" lista, fem
av dem var från Shenzhen.
Shenzhen har vunnit 36 av de nationella viktiga vetenskapliga och tekniska
utmärkelser (inklusive förstapriset på statliga tekniska uppfinningar tilldelning)
under de senaste tre åren.
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Livskraft av öppning och kulturell integration
Shenzhen är en fantastiskt viktig stad. Den genomsnittliga åldern för dess
invånare är 30, och detta, tillsammans med det faktum att ett stort antal mycket
kvalitet talanger samlas här, ger staden en atmosfär fylld med en passion för
lärande och en vördnad för vetenskapen.
95% av Shenzhen invånare kommer från andra delar av landet, och den
resulterande sammanslagningen av kulturer har gett staden en öppen och
inkluderande karaktär och idén att "När du har kommit till Shenzhen, är du en
Shenzhen människor" har blivit en gemensam förståelse för stadens invånare.
Shenzhen har bildat en innovativ kultur som "uppmuntrar till innovation, och
överse med misslyckande" och entreprenörsanda "förnya eller dö."
Shenzhen är en av de mest populära städerna bland högskola studenter, och är
en av de första vals städer för de som återvänder från utlandet studerar för att
arbeta och starta företag. Ett stort antal utlänningar och invånare i Hongkong,
Macao och Taiwan bor också och arbetet i Shenzhen på en permanent basis.
Shenzhen har kallats den "globala modell stad för främjande av riks läsning"
av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO).
Det finns 1,10 miljoner registrerade volontärer och 538 samhällstjänst centra i
Shenzhen, som hjälper den att tjäna det anseende som en "stad för
volontärarbete".
Det finns över 285.000 pianon i Shenzhen, vilket innebär att det finns över
10 pianon som ägs av varje 100 hushåll, för vilka vinner staden titeln
"Staden av pianon".
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Särskilda ekonomiska zonen med komplett marknads

Reformen pionjär och effektiv regering

Shenzhen är den mest "marketized" stad i Kina, där marknadsekonomin har
utvecklats både fullt och väl. Shenzhen har en rättvis marknad, som fullt ut
respekterar företag och ger dem större utvecklingsmöjligheter i Shenzhen.
Shenzhen har för närvarande 30.000 vetenskap / teknik företag, och antalet av
nationella högteknologiska företag är 4742 i slutet av 2014.

Shenzhen kommunstyrelsen är en av de mest effektiva regeringarna i Kina, som
förespråkar inte bara byggandet av styre som bygger på rättsstatsprincipen, men
också en service typ och incorrupt styre. Shenzhen har gjort fullt utnyttjande av
fördelarna med att vara en särskild ekonomisk zon med lagstiftande makt för att
bygga ett rättvist, öppet och avslappnad affärsmiljö.

Under de senaste tre decennierna var den genomsnittliga årliga tillväxttakten i
Shenzhens BNP 25%, vilket gör att Shenzhen som en gång var en liten
fiskeby bli en av världens snabbast växande städer, samt en av Kinas mest
ekonomiskt utvecklade städer. Under 2014, översteg Shenzhen BNP RMB
1600 miljarder, och storleken på ekonomin fortsatte att rangordna 4th bland
medelstora/stora städer i Kina, och dess BNP per capita var USD 23.900,
placera den på en innovationsdriven omlopp.

Med marknadsanpassning, att uppnå rättssäkerhet och internationalisering som
sina mål, har Shenzhen energiskt främjat flera reformer, strömlinjeformad
administration, och delegerat makten till de lägre nivåerna, liksom kraftigt
optimerad administrativa förfaranden. Shenzhen tar ledningen i att främja
reformen av stödsystemen för registrering av nya företag, att effektivisera
införlivande förfaranden och stimulera en entusiasm för entreprenörskap-detta är
en anledning till Shenzhen har 1.740.000 affärsenheter, ranking först bland Kinas
medium/stora städer i detta avseende.

Shenzhen rankas den andra plats på Forbes rankning av "de bästa
städerna för företag på fastlandet i Kina."
På den globala finanscentrum index, rankas Shenzhen den 22:a plats
i världen som en global finansiell stad, och den andra plats på
fastlandet i Kina.
Storbritanniens tidningen Nature märkt Shenzhen som en av "Kinas
topp 10 städer för vetenskaplig forskning förmåga."
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The Economist Weekly: "Bland mer än 4.300 särskilda ekonomiska zoner
i världen, är Shenzhen mest framgångsrika".
Shenzhen rankas först på rangordningen av Kinas 100 bästa stad
regeringar 2014 utgiven av Kina Studies Center (Washington DC).
Under 2014, hade Shenzhen 187 reformer som rankas som "ledande"
eller "banbrytande" i hela landet.
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Asien-Stillahavsområdet nav, länk till världen
Shenzhen har ett tredimensionellt transportnät. Antalet av hamnen rankas först i
landet, och dess transport fördelar är ganska uppenbart. Det finns 32 flygbolag
företag och 172 flygbolag, som förbinder 120 städer.
Pearl River Delta där Shenzhen ligger har globalt oöverträffad infrastruktur och
anläggnings fördelar. Med Shenzhen som centrum, kan de viktigaste stöd delar
för olika branscher upphandlas med mindre än en timmes bilresa, vilket
underlättar att vetenskapliga forskningsresultat snabbt kan omvandlas till
innovativa produkter. Shenzhen ligger mycket nära världens mest utvecklade
marknader - gränsen mot Hongkong är öppen 24/7, och det tar bara en timme att
köra till Hong Kong flygplatsen. Efter att produkter tillverkas och lämnar fabriker,
kan de skickas vart som helst i världen på mindre än en timme från Shenzhen
och Hongkong hamnar.
Shenzhen totala volymer av import och export från utrikeshandeln, samt
dess export rankas först bland fastlandet Kinas storstäder. Detta är den
22:a konsekutiv "Nr. 1" för Shenzhen export i Kina.
Under 2014, rankad Shenzhen hantering hamnkapacitet tredjedel av
världen bland containerhamnar. Shenzhen Bao'an internationella flygplats
är fjärde största flygplatsen i Kina.
Shenzhen rankas som en av "10 Asien-Stillahavsområdet framtidens
städer" offentliggjorts av utländska direktinvesteringar (FDI).
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UNESCO ALLMÄNT DIREKTÖR, IRINA BOKOVA

OM OSS

Shenzhen är en ren och grön stad, och layouten av hela staden
och arkitekturen är rikt på känsla för design, som är full av vitalitet
och individualitet. Shenzhen är en imponerande, dynamisk, hållbar
stad. Jag vill framföra mina varmaste lyckönskningar till Shenzhen
människor.

NYA STADSDELAR
GUANGMING
DISTRIKT LONGGANG

Invest Shenzhen är organisationen som tilldelats av kommunstyrelsen i uppdrag
att dra till sig investeringar. De uppgifter Invest Shenzhen är att främja och stärka
Shenzhen investeringsklimat och affärsmässiga fördelar, och det är fast besluten
att föra in investeringsprojekt och grupper av talanger som matchar stadens
orientering och industripolitik. Invest Shenzhen är också dedikerade till att erbjuda
premium och professionella offentliga tjänster för investerare och hjälpa både
inhemska och utländska företag tillväxt i Shenzhen. I ett ord, är Invest Shenzhen
"första stopp" för investerare som kommer till Shenzhen.

DIREKTÖR FÖR VÄRLDSARV CENTRUM, FRANCESCO BANDARIN

NYA STADSDELAR
LONGHUA
DISTRIKT BAO’AN

SHENZHEN

DISTRIKT
NANSHAN

NYA STADSDELAR DAPENG

HYRA FÖR KONTORSLOKALER I
CENTRALA OMRÅDEN

DISTRIKT FUTIAN

Hyran för kontorslokaler i det centrala affärsdistriktet är cirka RMB 150-200
per kvadratmeter per månad.

Våra tjänster
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VD FÖR BERKSHIRE HATHAWAY, BUFFETT

DISTRIKT YANTIAN

DISTRIKT LUOHU

A

Kultur är nyckeln till en hållbar utveckling, och Shenzhen är
den som väl förtrogen med principerna.

NYA STADSDELAR
PINGSHAN

PRISET PÅ INDUSTRIVATTEN ÄR

Priset på industrivatten är RMB 3,35 per kubikmeter, medan reningsverk
avgiften är RMB 1,05 per kubikmeter. Priset på vatten för kommersiell,
service och byggindustrin är RMB 3,35 per kubikmeter, medan reningsverk
avgiften är RMB 1,2 per kubikmeter.

Ge information om investeringsklimatet och industristödpolitik

Hjälpa investerare att komma till Shenzhen för att genomföra
fältundersökningar, medhjälp i deras investeringsförhandlingar,
och andra aktiviteter

Införa lämpliga inhemska eller utländska samarbetspartners för
investeringar och främja samarbetsprojekt mellan företag

Ge hela processen uppföljning tjänster för stora investeringsprojekt,
och ge professionell rådgivning, förmånliga ansökan och urval
företagets webbplats tjänster

Geografi

Shenzhen är en kommun som ligger längs Kinas sydkust, i
södra Guangdongprovinsen. Öster om Shenzhen är Daya
viken och Dapeng viken. Pearl River munnen och Lingding
viken är i väster, Shenzhen River och Hong Kong är direkt i
söder, och Dongguan och Huizhou städer är grannar i norr.
Shenzhens expansiva sjöfarts territorium ansluter
Sydkinesiska havet och Stilla havet.

Språk

Mandarin är det primära språket, medan kantonesiska och
engelska är också i stor utsträckning.

Administrativa uppdelningar
Ge högkvalitativa tjänster för att hjälpa en framgångsrik
tillväxt av externa investerarnas företag i Shenzhen
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Shenzhen är en kommun som administreras av Guangdongprovinsen,
och är också ett nationellt utsedd under provinsiell stad med oberoende
planering status. Shenzhen är dessutom uppdelad i 6 administrativa
distrikt (Futian, Luohu, Nanshan, Yantian, Bao'an och Longgang) och 4
nya stadsdelar (Guangming, Pingshan, Longhua och Dapeng).
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Område

1,996.78 kvadratkilometer.

Klimat

Shenzhen har en bekväm, varm och fuktig subtropiskt
monsunklimat. Det finns riklig nederbörd, och den årliga
medeltemperaturen är 23℃.

Befolkning

Hela kommunens fast bosatt befolkning var 10.778.900
vid utgången av 2014.

ALIBABA GROUP STYRELSEORDFÖRANDE, JACK MA

PRISET PÅ INDUSTRI EL ÄR

Priset på industri el är RMB 1,1992 per kWh vid högtrafik, RMB 0,9120
per kWh vid lågtrafik och RMB 0,3376 per kWh under tråg timmar.
Priset på el för kommersiella och tjänstebranscherna är RMB 1,0357
per kWh vid högtrafik och RMB 0,68 per KWH vid lågtrafik.
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Förbered material enligt tillkännagivandet och krav för upprättande av
utländska-finansierade företag

Skaffa godkännandet av företaget namn från Marknadstillsyn Administrering
av Shenzhen Kommun

Skaffa godkännande från Ekonomi, Handel och Informations Kommission av
Shenzhen Kommun eller ekonomiska främjande (tjänsten) byråer i olika
distrikt. Ett certifikat för utländska-finansierade företag godkännande utfärdas
efter godkännande
Skaffa en affärslicens från Marknadstillsyn Administrering av Shenzhen
Kommun
Skaffa administrativa licensiering från närstående behöriga myndigheter
REFERENSER TILL FÖRETAGETS VERKSAMHET KOSTNADER

Utvecklingen av Shenzhen är bortom min fantasi, och det är
ett mirakel att uppnå sådana resultat i 30 år.

Minimilönen i Shenzhen är RMB 2030 per månad.

GRANSKNING OCH
GODKÄNNANDE PROCEDUR
FÖR UTLÄNDSKA-FINANSIERADE
FÖRETAG

04
SHENZHEN GRUNDERNA

LÖN STANDARD

Förbered material enligt tillkännagivandet och kravet att
etablera inhemska-finansierade företag

Många utmärkta företag produceras i Shenzhen, och framgången
för Shenzhen förtjänar vårt tänkande. Shenzhen är en fantastisk
plats, som är den mest lämpliga platsen för oss.

TYSKLAND SAP ASIA PACIFIC COO OCH VD I KINA, MARK GIBBS
I processen för att upprätta högkvarter i China Southern, besökte vi
också ett antal andra städer, och vi fann att Shenzhens goda
investeringsklimat, effektiva och pragmatiska regeringsdepartement,
samt den internationella inriktningen på staden och huvudkontoret
ekonomin begreppet imponerad oss djupt.
FRANSKA MÄSTERARKITEKTEN, DENIS LAMING
Shenzhen är en underbar stad. På mycket kort tid uppnådde det de
kulturella landvinningar som annan stad kan uppnå med många år. Jag
kan säga att jag sett en gradvis utveckling av Shenzhen för jag kommer till
Shenzhen från tid till annan. Enligt min mening är Shenzhen en beboelig
stad, inte bara i Kina, utan även i världen.

INVESTERA I SHENZHEN FÖR EN

FRAMTIDEN

INVEST SHENZHEN
投资深圳·共赢未来
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Förvärva godkännande från Marknadstillsyn Administrering
av Shenzhen Kommun

03

Skaffa en affärslicens från Marknadstillsyn Administrering av
Shenzhen Kommun

GENERALKONSUL I KANADA I GUANGZHOU, WELDON EPP
Jag älskar Shenzhens stadsplanering, särskilt dess betoning
på grön design. Shenzhen är en modern stad med stark
atmosfär innovation. Den är också en internationell stad, och
många kanadensiska företag vill in på den kinesiska
marknaden genom Shenzhen.
BORGMÄSTARE I PORTO, RUI MOREIRA
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2015
VINN-VINN

Förvärva förslag från närstående myndigheter
(förhandsgodkännande)

REFERENSER TILL FÖRETAGETS VERKSAMHET KOSTNADER

Shenzhens prestationer under de senaste 30 åren är
imponerande. Jag räknar med att öka utbyte och samarbete
mellan de två städerna och främja det ömsesidiga ekonomiska
och sociala utveckling.
SHENZHEN I MINA ÖGON

