
InternetCafeer i Kina
Dette er ikke en egentlig artikel men blot lidt up-to-date info
på internet-cafe situationen i Kina her tæt på overgangen til
2006. "Artikelen" er bot et uddrag af en "full-story" artikel
jeg laver for et magasin (DK). Jeg svarrer gerne på spørgsmål
h
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Det Kinesiske Kultur ministerium satte i August 2005 sig for at
promovere internet-cafeerne i fastlandet Kina.
Den egentlige eksekvering er dog først for et par dage siden trådt i kraft.

Der findes pt. 113.000 officielle internet-cafeer i Kina
(og vel ca. 30.000 ikke registrerede de ikke registrerede
indgår ikke i de følgende beregninger/statistikker)

Den årlige omsætning for de 113.000 netcafeer er godt 26 milliarder RMB (omtrent 20mill. DKK).

Det nye "råd" kaldet "Center for promovering af internet
industrien" (typisk Kinesisk nvngivning ;-) er et
selvstændigt "organ" som styres af kulturministeriet og
til dels teknologi-rådet.

Kina har omkring 1mill. Internet sufers og selvom mange har
adgang til www enten på arbejde eller via hjemme PCén servicerer
net-cafeerne lidt over 40mio. enkelt personer hver dag.

Omkring 1mio. mennesker er ansat ved net-cafeerne og relaterede
services, og cafeerne huser knapt 8.3 mio. PCér som udskiftes årligt.Det samlede omsætningstal for net-
cafeerne og relaterede
services estimeres til godt 130mill RMB (lidt over 100mill DKK).

----

Der tales meget om "det kontrollerede internet" når udenlandske
medier omtaler net-kulturen i Kina, det er dog primært "old news" og beror sig mest på misforståelser og
misinformation. "Historien" stammer fra 2002 hvor en lang række internetbaserede nyhedsformidlere
skrev yderst kritik om en række hændelser i central-kina og derefter blev spærret. Det er dog nu i dag kun
BBC.com som ikke er tilgængelig for almindelige brugere. Personligt har jeg aldrig mærket noget til det,
den eneste site jeg ikke har fuld adgang til er MTV.com som oftest censureres hvis der vises lidt for
afklædte teenagere. P2P og fx porno-sites (ikke at jeg naturligvis har det fjerneste kendskab til den type
formidling, ahem) har ingen restriktioner (igen typisk Kinesisk logik J

----
Andre (egentligt ikke særligt relevante) tal:
Over 50% af Chivas Regal´s produktion går til Kina
Der uddannes hvert år 33.000 industrielle designere i øst-Kina alene
(til sammenligning ligger Danmark vistnok på de 50)
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Der findes 9.000 nyhedsmagaziner og et tilsvarrende antal aviser.
En Workstation til en salgspris på 20-25.000 DKK koster under 5000.- i Beijing
(og så kommer de oven i købet og stiller den op og kører tests)
En 1Mb netforbindelse koster 90DKK om måneden og er gratis at oprette.
Der findes 56 TV-kanaler i Kina som udelukkende viser 3Danimation
Der findes ca. 3000 "almindelige TV-stationer i Hele fastlands-Kina
En DVD-R koster under 1DKK
Hver Kineser har i gennemsnit 1.4 mobiltelefon, Kina er efter Janpan det land i verden der sender flest SMS
beskeder pr. indbygger.

anyway ved egentlig ikke hvorfor jeg skrev det sidste afsnit med, men så ved i det J

//M6.

|||tilføjet EFTER de 3 første poster|||
1Mb forbindelsen var egentligt kun for at illustrere at de fleste som vil faktisk er og kan komme (billigt) på
nettet.
(billigt er dog noget relativt, man skal tage i betragtning at en almindelig fabriksarbejder eller fx
kassedame kun tjener ca 1000.- om md. og en senior skolelærer fx kan 6-9.000.-
Notitsen skulle blot indikere at der er et (IT)marked som om 5-8år vil være verden suverænt største.
Det lidt absurde er at der de sidste 5 år HAR ligget lysleder kabler i 17 af de største byer (byer over 10mio.
indbyggere), det har bare aldrig være brugt (endnu) det vil (så vidt jeg kan forstå det svarre til hastigheder
optil 30Gbps(?)

Det var også en post som beskrev informationen som "unyttig"?
det må jeg stille mig uforstående overfor, vi snakker om et marked som indbyggermæssigt svarrer til
Afrika, USA, Sydamerika, tyskland og frankrig tilsammen, som er jomfrueligt uprøvet og som medfødt lede
mod amerikanske produkter (generelt) som Europæer og som aktiv på internettet kan dette næsten ikke
blive meget bedre hvis man har foretningsbrillerne på ;)

´|||tilføjet efter post 6/11 2005 22:20|||
Hele artiklen kommer først 15 dec hvor vore online avis udkommer første gang. prøve/demo-versionen af
avisen vil være offentligt tilængelig fra 20 nov. på k-k-e.dk (er pt tom) Fra 15 Dec kræves der abonnement
for at accesse sitet (som omhandler høj-aktuelle nyheder indenfor kulur og erhverv i Kina).
Jeg kan desværre ikke uddele hele artiklen men svarrer gerne på spørgsmål: mobius6@gmail.com
[jeg har bevidst undladt tidligere at oplyse om ovenstående "avis" da det vil virke som selv-promotion,
men når nu der spørges ind til det er det vel forsvarligt nok ;-)

|||tilføjet efter spørgsmål (sbk) om internetpriser´|||
Prisen er min egen (og de fleste af mine bekendtes)
og alle i det område jeg bor (ca. 300m fra den himelske freds plads)
oprettelse har været gratis siden feburar og den dyreste (ikke VDSL) forbindelse man kan købe koster
129.- men hvis du forudbetaler koster den 90RBM - så hvis du betaler mere end 129RBM for en 1Mb forb.
ja så er der nogen der snyder dig ;-)
Og ja faktisk låner man også gratis en TP-link router som de sætter op.

...måske det egentligt også var på sin plads at nævne kilden
jeg bor selv i kina/beijing (på 3´de år) og har en række mindre firma i beijing/shanghai og hong kong,
ovenstående informationer er indsamlet via personlige interview eller tætte bekendskaber til journalister,
proffesore og ingenøre samt en række folk i statslige positioner. Derudover er informationerne i vid
udstrækning sammenholdt med de officielle tal (som findes i de fleste magaziner om teknologi eller
økonomi) Visse tal er kvalificerede skøn, altså en kombination af den officielle information og mit eget helt
konkrete indsigt/kendskab til område :o)

----REKLAME----



hvis nogen ønsker invitationer til åbningen (online) af et kommende (launcher på onsdag) on/off-line
magazin (abonementbaseret) som omhandler kultur og erhvervsnyheder fra Kina kan i skrive til
mobius6@gmail.com så sender jeg yderligere information.

ovenstående selvpromoverende propaganda forsvares ved en række henvendelser fra læsere på E om
mere information.

(er den imod reglerne fjerne jeg det hurtigt igen.)

Kommentar af sbk (nedlagt brugerprofil) d. 09. Nov 2005 | 1

"En 1Mb netforbindelse koster 90DKK om måneden og er gratis at oprette"?
Hvilke kilder har du til denne pris?
Jeg har en pris lige nu på ca. 2500 rmb (ca. *0,8 for danske penge) altså ca. 2000 kr.

Kommentar af strych9 d. 06. Nov 2005 | 2

Troede aldrig at vi ville se dagen hvor en E artikel faktisk bevæger sig ind på markedsresearch. Tak
mobius6

Kommentar af olebole d. 07. Nov 2005 | 3

At man ikke magter at bruge information på nyttig måde, bør efter min mening ikke gå ud over
bedømmelsen af en artikel. Tak, det er altid overmåde nyttigt med mangefacetteret information, der
bryder med vanetænkning, misinformation og/eller propaganda  ;o)

Kommentar af larsholmgaard_dk d. 06. Nov 2005 | 4

Det sidste (og næstsidste) afsnit er faktisk det mest spændende, i mine øjne. Den store interesse for
internetcafe situationen har jeg ikke, men det andet er ret spændende at høre om, da det direkte kan
sammenlignes med fx. danske forhold. Jeg tror godt jeg vil bestille 2 workstations og en ren 10/10 Mbit
forbindelse - hvor langt kan kablerne trækkes? Har du iøvrigt evt. et ledigt værelse, så jeg kan få et par tv-
kanaler mere?

Kommentar af webmasterdk d. 06. Nov 2005 | 5

Interresant unyttig viden :)

Kommentar af mysitesolution d. 06. Nov 2005 | 6

Synes sådanset også det sidste var bedst :D... Men 1Mb forbindelse til 90 kr om måneden er egentlig ikke
så fantastisk... mener en 10/10Mb i sverige kan fås for 150 pr. måned ;) Det er kun i DK det er så crappy
dyrt

Kommentar af foxmulder58 d. 10. Nov 2005 | 7

Interessant og god artikel. Der har nemlig floreret en del rygter omkring den "lukkede" kinesiske internet
kultur.

Kommentar af rynke10 d. 25. May 2006 | 8

Beskriver meget fint de fordomme folk har om Kina. Jeg giver selv 60 RMB om måneden for en 1 Mb
forbindelse og bor uden for Shanghai. De 2500 om måneden må være for firmaer, der tager de lidt ved.
Her kommer til at ske mange ting.



Kommentar af krydset d. 06. Nov 2005 | 9

Kan man ikke få den fulde artikel, vil godt læse resten :-P ellers god :-P

Kommentar af l-lindberg d. 13. Nov 2005 | 10

Fede facts

Kommentar af huset d. 07. Nov 2005 | 11

Kommentar af rambuk d. 07. Nov 2005 | 12


