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Η Σίλικον Βάλεΐ της Κίνας και ο Παράδεισος της Καινοτομίας.
Η Shenzhen είναι η πρώτη πιλοτική περιοχή ως Εθνική Πόλη Καινοτομίας στη Κίνα
και μία από τις πρώτες Πόλεις Επίδειξης Εθνικών Πνευματικών Δικαιωμάτων,
καθώς και η πρώτη Ζώνη Επίδειξης Ανεξάρτητης Καινοτομίας που λαμβάνει
ολόκληρη την πόλη ως σύνολο. Η Shenzhen έχει προ πολλού προωθήσει την
καινοτομία ως κορυφαία στρατηγική για την ανάπτυξη της, η οποία αποσκοπεί στη
βελτίωση της ποιότητας τόσο της οικονομικής όσο και της βιομηχανικής ανάπτυξης
μέσω της καινοτομίας, και την πλήρη κατασκευή ενός ολοκληρωμένου
οικοσυστήματος καινοτομίας.
Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν ήδη αποτελέσει κινητήριες δυνάμεις της
ανάπτυξης της Shenzhen. Το 2014, οι επενδύσεις Έρευνας & Ανάπτυξης από όλα
τα κοινωνικά επίπεδα (95% των οποίων προέρχονταν από επιχειρήσεις)
αντιπροσώπευαν περίπου το 4,02% του ΑΕΠ, που ισοδυναμεί με εκείνον της
Νότιας Κορέας, η οποία κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως σύμφωνα με την
αναλογία επενδύσεις Ε&Α-ΑΕΠ. Κατατέθηκαν 11,600 PCT διεθνείς αιτήσεις
ευρεσιτεχνίας με ετήσια αύξηση 15,9%, και η Shenzhen αντιπροσώπευε περίπου
το ήμισυ των εθνικών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για 11 συναπτά έτη.
Όντας η "Σίλικον Βάλεΐ της Κίνας" καθώς και ένας παράδεισος για την καινοτομία
και την επιχειρηματικότητα, η Shenzhen είναι απόλυτα αφοσιωμένη στο να
εδραιωθεί ως ένα παγκόσμιο κέντρο κατασκευαστών ώστε να προσελκύσει
κατασκευαστές από όλ τον κόσμο να έρθουν εδώ.
Η Κινέζικη έκδοση του Forbes κυκλοφόρησε μια κατάταξη των καινοτόμων
ικανοτήτων των πόλεων στην ηπειρωτική Κίνα για πέντε διαδοχικά έτη, και
το 2014 η Σενζέν κατατάχθηκε πρώτη για άλλη μία φορά όπως ακριβώς
έκανε και το 2011.
Από τους δέκα Κινέζους στη λίστα με τους "Καινοτόμους από Κίνα-ΗΠΑ
2014" του Forbes οι πέντε από αυτούς προέρχονταν από την Shenzhen.
Η Shenzhen έχει κερδίσει 36 από τα μεγαλύτερα εθνικά βραβεία επιστήμης
και τεχνολογίας (όπως το Πρώτο Βραβείο του Κρατικού ΒραΤεχνολογικής
Εφεύρεσης) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.
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Τηλ: (001 212）968-1888

SHENZHEN CIVIC CENTER
SHENZHEN BAO’AN INTERNATIONAL AIRPORT

CONCERT HALL
SHENZHEN STOCK EXCHANGE

Παράκτια οικολογία, πράσινη και βιώσιμη
Η Shenzhen είναι μια πανέμορφη πόλη. Βρίσκεται στα νότια του Τροπικού του
Καρκίνου και εκεί όπου συναντιόνται οι τροπικοί και οι υποτροπικοί, έχει ένα ζεστό και
ευχάριστο κλίμα. Επιπλέον, με 230 χιλιόμετρα ακτογραμμής, η Shenzhen προσφέρει
ένα ελκυστικό παραθαλάσσιο τοπίο. Η Shenzhen διαθέτει 869 πάρκα και το ποσοστό
κάλυψης με πράσινο των αστικών περιοχών είναι περισσότερο από 45%,
καθιστώντας την μια άνετη πόλη για να ζήσει κάποιος.
Η οικολογική, χαμηλή σε άνθρακα ανάπτυξη έχει γίνει ένα νέο χαρακτηριστικό των
πόλεων σήμερα, και είναι έκδηλο στην Σενζέν με την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας
οικονομικών οφελών με χαμηλότερη κατανάλωση πόρων και ενέργειας. Η
κατανάλωση ενέργειας και νερού της πόλης ανά 10.000 RMB του ΑΕΠ είναι η
χαμηλότερη μεταξύ όλων των πόλεων στην ηπειρωτική Κίνα. Τα επίπεδα σωματιδίων
στην ατμόσφαιρα της τάξεως του 2.5 κατατάσσουν την Shenzhen στις τέσσερις
χαμηλότερες πόλεις στην κατάταξη ποιότητας αέρα των 74 μεγαλύτερων πόλεων, και
την κατατάσσουν πρώτη στις πιο κορυφαίες πόλεις της Κίνας.
Η Shenzhen είναι μέσα στις "500 Παγκοσμίως Καλύτερες Πόλεις" του
Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, και είναι η πρώτη
"Διεθνής Πόλη-Κήπος" στην Κίνα.
Η Shenzhen έχει μία από τις "Οκτώ Πιο Όμορφες Ακτές της Κίνας", και
ονομάστηκε από τους New York Times ως ένας από τους 31 τουριστικούς
προορισμούς στον κόσμο που κάποιος πρέπει να επισκεφτεί.
Σε μια αξιολόγηση από το περιοδικό International Talent Exchange , η
Shenzhen θεωρήθηκε ως "μια από τις τρεις πιο δημοφιλείς πόλεις της
ηπειρωτικής Κίνας με ξένους επαγγελματίες."
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Η Ζωτικότητα της Ανοικτής και Πολιτισμικής Ενσωμάτωσης
Η Shenzhen είναι μια απίστευτα ζωντανή πόλη. Η μέση ηλικία των κατοίκων της είναι
30 ετών, και αυτό, μαζί με το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός υψηλής ποιότητας
ταλέντων έχει συγκεντρωθεί εδώ, δίνει στην πόλη μια ατμόσφαιρα που ξεχειλίζει από
πάθος για μάθηση και λατρεία για την επιστήμη.
Το 95% των κατοίκων της Σενζέν προέρχονται από άλλα μέρη της χώρας, και το
αποτέλεσμα της συγχώνευσης των πολιτισμών έχει δώσει στην πόλη έναν
προοδευτικό και δεκτικό χαρακτήρα- η ιδέα ότι "Μόλις έρθετε στην Shenzhen, είστε
πολίτης της Shenzhen" είναι κοινό δόγμα των κατοίκων της πόλης. Η Shenzhen έχει
διαμορφώσει μια πρωτοποριακή νοοτροπία ότι "ενθαρρύνει την καινοτομία και
ανέχεται την αποτυχία" και ένα επιχειρηματικό πνεύμα με τη φιλοσοφία "καινοτομία ή
τίποτα".
Η Shenzhen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις ανάμεσα στους φοιτητές, και είναι
μία από τις πρώτες επιλογές διαμονής για όσους επιστρέφουν από τις σπουδές στο
εξωτερικό για εργασία και την έναρξη επιχειρήσεων. Ένας μεγάλος αριθμός
αλλοδαπών και κατοίκων από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν ζουν και
εργάζονται στην Shenzhen σε μόνιμη βάση.
Η Shenzhen έχει τον τίτλο "Παγκόσμιο Πρότυπο Κέντρο για την Προώθηση
της Εθνικής Ανάγνωσης" από τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).
Υπάρχουν 1,10 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι εθελοντές και 538 κοινοτικά
κέντρα εξυπηρέτησης στην Shenzhen, που βοηθούν στην ενίσχυση της φήμη
της ως την "Πόλη των Εθελοντών".
Υπάρχουν πάνω από 285,000 πιάνα στην Shenzhen, που σημαίνει ότι
αναλογούν πάνω από 10 πιάνα σε κάθε 100 νοικοκυριά, πράγμα για το οποίο
η πόλη κερδίζει τον τίτλο της "Πόλης των Πιάνων". ii
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Ειδική Οικονομική Ζώνη με Ολοκληρωμένη Αγορά

Νεωτεριστική Μεταρρύθμιση και Αποδοτική Διακυβέρνηση

Η Shenzhen είναι η πιο "εμπορική" πόλη στην ηπειρωτική Κίνα, στην οποία η
οικονομία της αγοράς έχει αναπτυχθεί τόσο πλήρως και ορθώς. Η Shenzhen
έχει ένα δίκαιο περιβάλλον αγοράς, το οποίο σέβεται πλήρως τις επιχειρήσεις
και τους παρέχει μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η Shenzhen έχει σήμερα
30.000 επιχειρήσεις στον τομέα της επιστήμης/τεχνολογίας, και ο αριθμός των
εθνικών υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεων είναι 4,742 ως το τέλος του 2014.

Η δημοτική διακυβέρνηση της Shenzhen είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές
διακυβερνήσεις στην Κίνα, η οποία υποστηρίζει όχι μόνο την κατασκευή της
διακυβέρνησης που βασίζεται στο κράτος δικαίου, αλλά επίσης μια αδιάφθορη
διακυβέρνηση βασισμένη στις υπηρεσίες. Η Shenzhen αξιοποίησε πλήρως τα
πλεονεκτήματα της ως ειδική οικονομική ζώνη με νομοθετική εξουσία να
οικοδομήσει ένα δίκαιο, διαφανές και χαλαρό επαγγελματικό περιβάλλον.

Τα τελευταία 30+ χρόνια, το μέσο ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ της
Σενζέν ήταν 25%, καθιστώντας την Shenzhen, που κάποτε ήταν ένα μικρό
ψαροχώρι, μία από τις παγκοσμίως ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις,
καθώς και μία από τις πιο αναπτυγμένες οικονομικά πόλεις της Κίνας. Το
2014, ο ΑΕΠ της Shenzhen υπερέβη τα 1,6 τρισεκατομμυρία RMB, το μέγεθος
της οικονομίας της συνέχισε να κατατάσσεται 4 ο μεταξύ των μεσαίων /
μεγάλων πόλεων στην ηπειρωτική Κίνα και ο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 23,900
δολάρια, τοποθετώντας την σε μια τροχιά καινοτομίας.

Με την εμπορική εκμετάλλευση, επιτυγχάνοντας το κράτος δικαίου και την
διεθνοποίηση των στόχων της, η Shenzhen προώθησε ενεργά πολλές
μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμένη διαχείριση και διαμερισμό εξουσιών προς τα
κατώτερα επίπεδα, καθώς και σημαντικά βελτιωμένες διοικητικές διαδικασίες. Η
Shenzhen αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της μεταρρύθμισης των
συστημάτων υποστήριξης για την εγγραφή επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσει τις
διαδικασίες ενσωμάτωσης και να δώσει κίνητρο για την επιχειρηματικότητα και
αυτός είναι ένας λόγος που η Shenzhen διαθέτει 1,74 εκατομμύρια επιχειρήσεις,
με κατάταξη στην πρώτη θέση από τις μέτριες/μεγάλες πόλεις της Κίνας από
αυτή την άποψη.

Η Shenzhen κατατάχθηκε 2η στην κατάταξη του Forbes των
"Καλύτερων Πόλεων για Επιχειρήσεις στην Ηπειρωτική Κίνα".
Στην Παγκόσμια Λίστα Χρηματοπιστωτικών Κέντρων, η Shenzhen
κατατάχθηκε 22 η στον κόσμο ως ένα παγκόσμιο οικονομικό κέντρο,
και δεύτερη στην ηπειρωτική Κίνα.
Το Βρετανικό περιοδικό Nature ονόμασε την Shenzhen ως μία από τις
"Κορυφαίες 10 Πόλεις στην Κίνα για την Δυνατότητα Επιστημονικής
Έρευνας".
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Το Economist Weekly: "Ανάμεσα στις περισσότερες από 4.300 ειδικές
οικονομικές ζώνες του κόσμου, η Shenzhen είναι η πιο επιτυχημένη".
Η Shenzhen κατατάχθηκε πρώτη στην κατάταξη της 100 Καλύτερων
Διακυβερνήσεων Πόλεων της Κίνας το 2014 που δημοσιεύθηκε από το
Κέντρο Κινέζικων Σπουδών (Washington D.C.) .
Το 2014, η Shenzhen προχώρησε σε 187 μεταρρυθμίσεις και
κατατάχθηκε ως "κορυφαία" ή " πρωτοποριακή" σε όλη τη χώρα.
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Κόμβος Ασίας-Ειρηνικού, Σύνδεση με τον Κόσμο
Η Shenzhen έχει ένα τρισδιάστατο δίκτυο μεταφορών. Ο αριθμός των λιμανιών
της κατατάσσεται πρώτος πανεθνικά, και τα πλεονεκτήματα των μέσων
μεταφοράς της είναι προφανή -- 32 αεροπορικές εταιρείες και 172 αεροπορικές
γραμμές, συνδέοντας 120 πόλεις.
Το Δέλτα του Ποταμού Περλ στο οποίο βρίσκεται η Shenzhen έχει παγκοσμίως
ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα υποδομών και εγκαταστάσεων. Λαμβάνοντας
την Shenzhen ως το κέντρο, οι διάφορες βιομηχανίες μπορούν να
προμηθεύονται βασικά εξαρτήματα σε λιγότερο από μία ώρα με το αυτοκίνητο,
το οποίο διευκολύνει τα επιτεύγματα της επιστημονικής έρευνας ώστε να
μπορούν γρήγορα να μετατραπούν σε καινοτόμα προϊόντα. Η Shenzhen
βρίσκεται πολύ κοντά στις πιο ανεπτυγμένες αγορές του κόσμου--τα σύνορα της
με το Χονγκ Κονγκ είναι ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, και το αεροδρόμιο του
Χονγκ Κονγκ απέχει μόνο μία ώρα με το αυτοκίνητο. Αφού κατασκευαστούν τα
προϊόντα και φύγουν από τα εργοστάσια, μπορούν να αποσταλούν σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε λιγότερο από μια ώρα από τα λιμάνια της
Shenzhen και του Χονγκ Κονγκ.
Ο συνολικός όγκος εισαγωγών και εξαγωγών της Shenzhen από το
εμπόριο με το εξωτερικό, καθώς και οι εξαγωγές της κατέχουν την πρώτη
θέση μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων της ηπειρωτικής Κίνας• αυτή είναι
η 22 η διαδοχική "πρωτιά" για τις εξαγωγές της Shenzhen στην
ηπειρωτική Κίνα.
Το 2014, η δυνατότητα διαχείρισης του λιμανιού της Shenzhen κατέκτησε
την τρίτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των λιμανιών εμπορευματοκιβωτίων.
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Bao’an της Shenzhen είναι το τέταρτο μεγαλύτερο
αεροδρόμιο στην ηπειρωτική Κίνα.
Η Shenzhen κατατάχθηκε ως μία από τις "10 Πόλεις του Μέλλοντος στην
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού" που δημοσιεύτηκε από το Foreign Direct
Investment (FDI).
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Φαξ: (001 212）898-0490
E-mail: newyork@investshenzhen.gov.cn

Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο στην Ευρώπη
(www. investshenzhen.gov.cn)
Βρυξέλλες
Τηλ: (0032) 483-430-328
Φαξ: (0032) 483-430-328
E-mail: brussels@investshenzhen.gov.cn

Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο στην Ιαπωνία
(www.shenzhenoffice.jp)
Τόκιο
Τηλ: (00813) 5733-2244
Φαξ: (00813) 3432-5333
E-mail: tokyo@investshenzhen.gov.cn

Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο στην Αυστραλία
(www.setro.org.au)
Σίδνεϋ
Τηλ: (0061 2) 9411-2388
Φαξ: (0061 2) 9411-7959
E-mail:sydney@investshenzhen.gov.cn
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
SHENZHEN

Η SHENZHEN ΜΕΣΑ ΑΠΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΜΑΤΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ UNESCO, IRINA BOKOVA
Η Shenzhen είναι μια καθαρή και πράσινη πόλη, η διάταξη
ολόκληρης της πόλης και η αρχιτεκτονική είναι πλούσια με την
έννοια του σχεδιασμού, η οποία είναι γεμάτη ζωντάνια και
ιδιαιτερότητα. Η Shenzhen είναι μια εντυπωσιακή, δυναμική,
βιώσιμη πόλη. Θα ήθελα να απευθύνω τις θερμότερες ευχές
μου στους κατοίκους της Shenzhen.

νέες περιφέρειες
GUANGMING
περιφέρειες LONGGANG

Η Invest Shenzhen είναι η οργάνωση που έχει αναλάβει από την δημοτική
κυβέρνηση την αρμοδιότητα της προσέλκυσης επενδύσεων. Τα καθήκοντα της
Invest Shenzhen είναι να προωθεί και να κατοχυρώνει το επενδυτικό περιβάλλον
και τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα της Σενζέν, και είναι αποφασισμένη να
προσελκύσει τα επενδυτικά σχέδια και τις ομάδες των ταλέντων που ταιριάζουν
με τον προσανατολισμό και τις βιομηχανικές πολιτικές της πόλης. Η Invest
Shenzhen είναι επίσης προσηλωμένη στην παροχή άριστων και
επαγγελματικών υπηρεσιών διακυβέρνησης για επενδυτές και στην παροχή
βοήθειας και σε εγχώριες αλλά και σε παγκόσμιες εταιρίες στη Shenzhen με
στόχο την ανάπτυξη τους-Η Invest Shenzhen είναι η πρώτη "στάση" για τους
επενδυτές που έρχονται στην Shenzhen.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,
FRANCESCO BANDARIN

νέες περιφέρειες LONGHUA
περιφέρειες Bao’an

SHENZHEN

περιφέρειες
NANSHAN

περιφέρειες YANTIAN

ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

περιφέρειεςLUOHU
περιφέρειες FUTIAN

Το ενοίκιο για χώρο γραφείου στην κεντρική εμπορική περιοχή είναι
περίπου 150-200 RMB ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα.
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Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η τιμή του βιομηχανικού νερού 3.35 RMB ανά κυβικό μέτρο, ενώ η
χρέωση για την επεξεργασία λυμάτων είναι 1,05 RMB ανά κυβικό μέτρο.
Η τιμή του νερού για εταιρίες που σχετίζονται με το εμπόριο, τις υπηρεσίες
και τις κατασκευές είναι 3.35 RMB ανά κυβικό μέτρο, ενώ η χρέωση για
την επεξεργασία λυμάτων είναι 1.2 RMB ανά κυβικό μέτρο.

Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό περιβάλλον και
τις πολιτικές βιομηχανικής υποστήριξης•

Γεωγραφία
Βοηθάμε τους επενδυτές που έρχονται στη Σενζέν να διεξάγουν
διερευνητικές εργασίες, βοηθώντας στις επενδυτικές τους
διαπραγματεύσεις, και άλλες δραστηριότητες•

Συστήνουμε τους κατάλληλους εγχώριους ή παγκόσμιους συνεργάτες
για επενδύσεις και προωθούμε την συνεργασία εντός του έργου μεταξύ
των επιχειρήσεων•

Η Shenzhen είναι ένας δήμος που βρίσκεται κατά μήκος της νότιας
ακτής της Κίνας, στη νότια επαρχία Guangdong. Στα ανατολικά της
Σενζέν είναι οι κόλποι Daya και Dapeng. Η εκβολή του Ποταμού
Περλ και του Κόλπου Lingding είναι προς τη δύση, ο Ποταμός
Shenzhen και το Χονγκ Κονγκ είναι προς το νότο, και οι πόλεις
Dongguan και Huizhou γειτνιάζουν από βόρεια. Το μεγάλο
θαλάσσιο έδαφος της Shenzhen συνδέει τη Θάλασσα της Νότιας
Κίνας και τον Ειρηνικό Ωκεανό.
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Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για να βοηθήσουμε στην
επιτυχή ανάπτυξη των επιχειρήσεων των εξωτερικών επενδυτών
στην Shenzhen.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Περιοχή

1,996.78 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Κλίμα

Γλώσσα
προσφέρουμε τις υπηρεσίες που επακολουθούν για όλη την διαδικασία
για μεγάλα επενδυτικά σχέδια, καθώς και επαγγελματικές συμβουλές,
προνομιακές αιτήσεις και υπηρεσίες επιλογής εταιρικού χώρου•

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ BERKSHIRE HATHAWAY, BUFFETT

νέες περιφέρειες DAPENG

Οι υπηρεσίες μας

A

Ο πολιτισμός είναι το κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξη, και η
Shenzhen κάνει πράξη τις αρχές της.

νέες περιφέρειες PINGSHAN

Τα Μανδαρινικά είναι η κύρια γλώσσα, ενώ τα Καντονέζικα και τα
Αγγλικά επίσης χρησιμοποιούνται ευρέως.

Διοικητικά τμήματα
Η Shenzhen είναι ένας δήμος υπό την διοίκηση της επαρχία
Guangdong , και είναι επίσης μία εθνικά ορισμένη υπο-επαρχιακή
πόλη με ανεξάρτητη κατάσταση προγραμματισμού. Η Shenzhen
υποδιαιρείται περαιτέρω σε 6 διοικητικές περιφέρειες (Futian,
Luohu, Nanshan, Yantian, Bao'an και Longgang) και 4 νέες
περιφέρειες (Guangming, Pingshan Longhua και Dapeng).
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ SHENZHEN

Η Shenzhen διαθέτει ένα άνετο , ζεστό και υγρό υποτροπικό
κλίμα των μουσώνων. Υπάρχουν άφθονες βροχοπτώσεις και
η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 23℃.

Πληθυσμός

Ο συνολικός πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων ήταν
10,778,900 στο τέλος του 2014.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ SHENZHEN

Προετοιμάστε τα έγγραφα σύμφωνα με την προκήρυξη και τις απαιτήσεις
της ίδρυσης επιχειρήσεων με χρηματοδότηση από το εξωτερικό

Λάβετε την έγκριση για το της όνομα επιχείρησης από την Διεύθυνση
Επιθεώρησης Αγοράς του Δήμου της Shenzhen

Λάβετε έγκριση από την Επιτροπή Οικονομίας, Εμπορίου και Πληροφοριών
του Δήμου της Shenzhen ή από τα οικονομικά διοικητικά γραφεία των
διαφόρων περιοχών. Μετά την έγκριση εκδίδεται ένα πιστοποιητικό έγκρισης
για επιχειρήσεις με χρηματοδότηση από το εξωτερικό
Λάβετε μια επιχειρηματική άδεια από την Διεύθυνση Επιθεώρησης
Αγοράς του Δήμου της Shenzhen, Λάβετε διοικητική άδεια από τις
σχετικές αρμόδιες αρχές
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Ο ελάχιστος μισθός στην Shenzhen είναι 2,030 RMB ανά μήνα.

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η τιμή του βιομηχανικού ρεύματος είναι 1.1992 RMB ανά KWH, σε
ώρες αιχμής, 0.9120 RMB ανά KWH στις εκτός αιχμής ώρες και 0.3376
RMB ανά KWH τις ώρες χαμηλής χρέωσης. Η τιμή του ρεύματος για
εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες είναι 1.0357 RMB ανά KWH σε
ώρες αιχμής και 0,68 RMB ανά KWH σε εκτός αιχμής ώρες.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΕΓΧΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
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Προετοιμάστε τα έγγραφα σύμφωνα με την προκήρυξη και
τις απαιτήσεις της ίδρυσης επιχειρήσεων με εγχώρια
χρηματοδότηση
Λάβετε έγκριση από την Διεύθυνση Επιθεώρησης Αγοράς
του Δήμου της Shenzhen

Λάβετε μια επιχειρηματική άδεια από την Διεύθυνση
Επιθεώρησης Αγοράς του Δήμου της Shenzhen

Η ανάπτυξη της Σενζέν είναι πέρα από ό,τι μπορούσα να
φανταστώ, είναι θαύμα το ότι κατόρθωσε τέτοια επιτεύγματα
τα τελευταία 30 έτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ALIBABA GROUP, MA YUN
Πολλές καλές εταιρείες έχουν τα κέντρα παραγωγής τους στη
Shenzhen, και η επιτυχία της Σενζέν αξίζει την υποστήριξη
μας. Η Shenzhen είναι ένα υπέροχο μέρος, που είναι το πιο
κατάλληλο μέρος για μας.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ της GERMANY SAP, JI BINGMING (Mark Gibbs)
Κατά τη διαδικασία της ίδρυσης κεντρικών γραφείων στη Νότια Κίνα,
επισκεφθήκαμε επίσης και άλλες πόλεις, και διαπιστώσαμε ότι η
Shenzhen διαθέτει καλό επενδυτικό περιβάλλον, αποτελεσματικές και
ρεαλιστικές κυβερνητικές υπηρεσίες, και ο διεθνής προσανατολισμός
της πόλης και η έννοια οικονομίας των κεντρικών γραφείων μας
εντυπωσίασε βαθιά.
ΓΑΛΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, DENIS LAMING
Η Shenzhen είναι μια πανέμορφη πόλη. Σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα, κατόρθωσε πολιτιστικά επιτεύγματα που άλλες πόλεις θα
επιτύχουν σε πολλά χρόνια. Μπορώ να πω ότι παρακολούθησα τη
σταδιακή ανάπτυξη της Shenzhen γιατί επισκέπτομαι την Shenzhen
κατά καιρούς. Κατά τη γνώμη μου, η Shenzhen είναι ένα εξαιρετικό
κατοικήσιμο κέντρο όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ στο GUANGZHOU,
WELDON EPP
Λατρεύω τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Shenzhen, ιδιαίτερα την
έμφαση που δίνει στο πράσινο σχεδιασμό. Η Shenzhen είναι μια
σύγχρονη πόλη με έντονη ατμόσφαιρα καινοτομίας. Είναι επίσης
μια διεθνής πόλη, και πολλές καναδικές εταιρείες θέλουν να
εισέλθουν στην αγορά της Κίνας μέσω της Shenzhen.
RUI MOREIRA, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ
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Πάρτε προτάσεις από τις σχετικές αρχές (προ-έγκριση)

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τα επιτεύγματα της Shenzhen κατά τα τελευταία 30 χρόνια
είναι εντυπωσιακά. Αναμένω ότι θα ενισχυθεί η ανταλλαγή
και συνεργασία μεταξύ των δύο πόλεων και η προώθηση της
αμοιβαίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Η SHENZHEN ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΜΑΤΙΑ

2015

Επενδύστε στην

SHENZHEN
για ένα Σίγουρο Μέλλο Επενδύστε στη
投资深圳·共赢未来

Shenzhen

