Magnus Rosén och Fd hälsoministern Gabriel Wikström i en regerings-deligation till
Kina i egenskap av Culture meets industry.
Även Kinas hälsominister var med, inkl Business Sweden

Inbjudan till Kina med svenska Hälso-delegationen

FMI-Europe/Friskonomen AB blev inbjuden av Sveriges Regering att delta in en resa till Kina.
Sjukvård, Hälso- och Sportminister, Gabriel Wikström reste med en Hälso-delegation till 3 orter under
V 17.
FMI Europe/Friskonomen AB blev ju inbjudna till detta spännande arrangemang som går ut på att
tillsammans med en större företagsgrupp besöka 4 orter i Kina för att teckna ett 5 årigt avtal mellan
Ki a ch S e ige Ki a ä m cke i e e ade a de
e ka m delle dä både ffentliga och
privata företag samarbetar inom hälso och vårdsektorn. Svenska företag hade där möjligheten att
presentera hälsostrategiska modeller för Kinesiska aktörer från både offentlig och privat sektor. Vi
träffade representanter från regering och universitet samt gjorde studiebesök på sjukhus. Efteråt fick
vi hålla ett kort föredrag med påföljande diskussioner i varje stad.
Följande är hämtat från presentationen som Business Sweden och minister Gabriel Wikström
kommer att hålla på informationsmöten i Kina.
”FMI-Europe AB har på ett mycket innovativt och spännande sätt presenterat Musikterapi och
Massage som en effektiv behandlingsmetod grundad på internationell forskning och egen mångårig
erfarenhet inom friskvård på olika arbetsplatser i Sverige. Företaget erbjuder medicinskt certifierad
utrustning som i samverkan med bas musiken ger brukaren en snabbare läkningsprocess på cellnivå i
kroppen. Företaget deltar i flera forskningsprojekt både i Sverige och Mellan Östern. Vi ser därför
goda möjligheter i ett samarbete med övriga delegater att skapa goda handelsförbindelser men
också ett spännande kunskapsutbyte mellan Sverige och Kina under den närmaste 5-årsperioden. Vi
har på nära håll erfarit det professionella intryck FMI-Europe gett på den Internationella
medicinmässan i Irak 2014 där man representerade Svensk hälsoindustri på ett utomordentligt sätt
vilket också bekräftades av det stora mediala intresse som företaget erfor”
Bjarne och Magnus Rosén var inför resan på Regeringskansliet två gånger både för att demonstrera
konceptet och delta i gruppens information inför resan.
Projektgruppen med 18 företag, t.ex.
AstraZeneca, Bactiguard, Business Sweden,
Diaverum, Svenska Ambasaden Peking, Envac,
Future Position, Internetmedicin, Karolinska
Institutet, Medical Product Agency, Sectra, Swecare
Foundation, Vironova, Handelsministeriet,
Hälsoministeriet, plus några företag till.
Vi har också tack vare Sunshine Johansson, (god vän
med Magnus) fått möjlighet att träffa affärsmän i
Peking för att presentera vårt koncept. Sunshine
har jobbat på Bank of China och var då den tredje
högsta chefen. Hon har ett stort kontaktnät på hög
nivå och är med i delegationen som regeringens
expert inom handelsjuridik.

Vi fick också möjligheten att träffa kinesiska affärsmän verksamma i Hong Kong, som bl.a driver en
internet shop som erbjuder lyxartiklar främst på den kinesiska marknaden men också övriga världen
och omsätter drygt en miljard kr varje månad. Vid mötet kunde vi berätta mer om den medicinskt
certifierade massagefåtöljen och basmusiken. Han tror att det borde finnas ett stort intresse för en
sådan produkt och är villig att testa marknaden med tanke på det stora intresse som finns för
Magnus musik då han varit på flera stora turnéer i Kina. Att vi sedan har besökt Kinas regering
tillsammans med den Svenska regeringen och presenterat musikterapi och massage har ett stort PRvärde som de kan utnyttja.
Vi har också träffat den Kinesiske agenten för Fujiiröki Cyber Relax. Han kände sig hedrad att få vara
med i detta samarbete, vilket givetvis kan ge honom nya möjligheter att komma in på sjukhusen
genom vårt koncept och våra kontakter . Vi säljer inte själva fåtöljer i Kina men har däremot hjälpt
kollegor som är återförsäljare att både bygga varumärket och få tillgång till nya säljkanaler.
Bjarne Karlsson
Magnus Rosén
FMI Europe-Friskonomen AB

Svenska Regeringsdelegationens Kina Resa.

Sunshine Johansson mötte upp tillsammans med Gabriel Wikström Hälso och Sportminister från
Sverige. Bjarne Karlsson representer FMI Europe tillsammans med basgittaristen Magn R e n
Mottagning skedde på Svenska ambassaden för delegationen vid ankomst till Bejing.

Magn R e n elade ba gi a å in igningen ch fick tillsammans med FMI Europe AB mycket
uppmärksamhet kring musikterapi kopplat till Fujirökiis medicinskt certifierade Massagefåtöljer som
ett gott exempel på innovativa entreprenörsföretag från Sverige.

