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Ildsjæl med stærke kinesiske forbindelser fejrer 10 års jubilæum
Tom Jensen, generalsekretær for Danish-Chinese Business Forum, fejrer den 1. november 2015
10 års jubilæum i sit virke hos Danish-Chinese Business Forum. Hans engagement er heller
ikke gået ubemærket hen. I 2012 blev Tom Jensen udnævnt til Ridder af 1. grad af
Dannebrogordenen for det arbejde han har gjort for at styrke relationerne og samarbejdet
mellem Danmark og Kina.
Med fra starten
Danish-Chinese Business Forum blev stiftet den 29. august 2005 af en samling visionære ledere af
dansk erhvervsliv, på initiativ af Nils Foss, stifter og tidl. direktør for FOSS A/S, som dengang indtog
posten som bestyrelsesformand. En af de første opgaver for bestyrelsen var at finde den rette person til
at lede organisationen, og på opfordring af Nils Foss selv tiltrådte Tom Jensen som generalsekretær den
1. november 2005.
Før sin tiltræden i Danish-Chinese Business Forum var Tom Jensen den første generalkonsul for det
officielle Danmark i Kina på generalkonsulatet i Guangzhou i perioden 1998-2003. Han startede sin
karriere i Udenrigsministeriet tilbage i 1971, og har været udstationeret af flere omgange i hhv. Bonn,
Teheran, München og til sidst Guangzhou, Kina. Han er uddannet HD i International Management
and Economics fra Copenhagen Business School.
Ildsjæl sætter Kina på dagsordenen
Med sin politiske baggrund fra Udenrigsministeriet, sit stærke erhvervsfokus og store engagement, har
Tom Jensen været med til at sætte Kina på dagsordenen. I sit arbejde hos Danish-Chinese Business
Forum har han særligt været optaget af at forbedre danske små og mellemstore virksomheders
muligheder på det kinesiske marked, tiltrækning af kinesiske investeringer til Danmark, samt
promovering af danske spidskompetencer som matcher Kinas behov, herunder fødevarer, grøn
teknologi og cleantech, og senest også velfærdsteknologi og løsninger indenfor ældrepleje.
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Endvidere har Tom Jensen formået at opbygge stærke relationer til den kinesiske ambassade og dermed
bygge bro mellem det officielle Kina i Danmark og dansk erhvervsliv.
En organisation i vækst
Danish-Chinese Business Forum har under Tom Jensens ledelse udviklet sig til Danmarks førende,
uafhængige Kina-netværk med særligt fokus på at øge den dansk-kinesiske samhandel, samt styrke
danske virksomheders muligheder for at operere på det kinesiske marked.
Netværket tæller i dag mere end 700 erhvervsledere fra omkring 160 virksomheder og organisationer,
heriblandt store spillere i dansk erhvervsliv, som A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk, Novozymes,
Danfoss, Grundfos, Arla, Lego, Ecco, men også små og mellemstore virksomheder, så som House of
Amber, Kvadrat, Rosendahl, Universal Robots, Frederiksdal Kirsebærvin, m.fl.
For nærmere information eller interview:
Tom Jensen,
Generalsekretær
T: +45 3332 9778 / M: +45 2062 9778
E-mail: tj@dcbf.dk

Søs Boysen,
Marketing Manager & Pressekoordinator
M: +45 5051 6326
E-mail: sb@dcbf.dk

ROBERT JACOBSENS VEJ 76A, ST. • 2300 COPENHAGEN S • TEL: +45 33 32 97 78 • E-MAIL: INFO@DCBF.DK
WWW.DCBF.DK • CVR 29 05 16 31

