H.C. Andersen postkort
på vej til Kina
”Ja, det er jo næsten den omvendte
verden”,

Eagle Design ApS

siger adm. direktør Mikkel Guldager,
Eagle Design ApS.

n Grundlagt i 2004
n Foruden adm.

Mikkel Guldager håber inden for
seks måneder at kunne påbegynde
eksport af postkort med H.C.
Andersen-motiver til Kina. Og han
er allerede godt på vej.
Sammen med eksportforberedelseskonsulent Hans Jørgen Lorenzen har
Mikkel Guldager lavet handlingsplan, research, analyser og forskellige
undersøgelser af eksportmulighederne for deres kort. Nu har firmaet
købt en eksportstartpakke til Kina.
Distributører er fundet
Det danske generalkonsulat i
Guangzhou i Kina har hjulpet med
at identificere tre distributører, som
Eagle Design skal mødes med i
begyndelsen af 2005. Det drejer sig
bl.a. om de to største bogkæder i
Kina. Men også Guangdong Post,
som er datterselskab af China Post,
der inkluderer alle posthusene i Kina.
Produkter

Postkort med motiver fra H.C.
Andersens eventyr. Marius
Guldager Madsen er kunstneren.
Kortene produceres i Danmark.

direktør Mikkel Guldager
og kunstneren Marius
Guldager Madsen er der tre
tilknyttet firmaet

”Det er ganske vist”, hedder eventyret bag denne illustration.

Kineserne kender H.C. Andersen
Hvorfor det lige blev Kina, Eagle
Design kastede sine øjne på i første
omgang, hænger sammen med
kinesernes store interesse for H.C.
Andersen.
”Måske har det noget at gøre med, at
H.C.Andersen og hans eventyr er
pensum i den kinesiske folkeskole fra
2. klasse”, siger Mikkel Guldager.
En undersøgelse de har foretaget,
viser også, at kun ca.2% af den kinesiske befolkning ikke kender til den
store danske eventyrfortæller.

”Endnu ved vi ikke, hvor stor interessen er i England; men vi ved fra
analyser, at England er det land, der
sælger flest postkort pr. indbygger”,
fortæller Mikkel Guldager.
Produktudvikling i gang
Mikkel Guldager håber, at H.C.
Andersen-året vil være med til at
sætte skub i eksporten af kortene.
Og når interessen derude daler på et
tidspunkt, står der nok nogle nye
produkter parat i kulissen. Eagle
Design er nemlig gået i gang med at
produktudvikle tegninger til andre
eventyr.

England er også i kortene
Eagle Design har også købt en
eksportstartpakke til England.
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