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IKEA - En framgångssaga

i samarbete med:

Affärsutvecklingscheckar 2018

För att hålla dig uppdaterad kring finansieringsmöjligheter, kurser, seminarier, events och företagsspecifika 
lagar, regler och direktiv, följ oss på FACEBOOK och TWITTER! Dessa uppdateras  flera gånger i veckan. 

North: Buy Southwest 2018

Tidigare i år gick Tillväxtverket ut 
med ett pressmeddelande där de 
annonserade att affärsutvecklings-
checkarna kommer tillbaka 2018. 
Checkarna finns till för dig som vill 
stärka ditt företags konkurrenskraft 
genom att närma er en ny interna-
tionell marknad, alternativt redan 
agerar på internationella markna-
der, men vill expandera ytterligare.

Information för Stockholmsföretag

Information för Upplandsföretag

Information för Sörmlandsföretag

Grundläggande kriterier för att 
söka:

- Företaget ska självt stå för minst    
50% av de totala godkända utveck-
lingskostnaderna i kontanta medel.

- Företaget kan få mellan 50 000 
och 250 000 kronor.

- Företaget ska ha 2-49 anställda.

- Företaget ska ha en omsättning 
på minst 3 miljoner kronor.

Stödberättigande aktiviteter:
- Internationaliseringsstrategi

- Marknadsundersökning

- Hitta nya marknadskanaler

- Utbildningsinsatser som är direkt 
kopplade till internationalisering.

- Utredning av försäkrings-, lagstift-
nings- och avtalsfrågor.

- Patent- och IPR-rådgivning

- Utredning av krav/behov vad 
gäller produktions- och marknads-
anpassning.

I juni 2017 skrev vi om Succén i Bordeaux och refererade till den första 
upplagan av North: Buy Southwest. Vi skrev även att en andra upplaga 
var i planeringsstadiet. Nu står det klart att North: Buy Southwest 2018 
kommer gå av stapeln 15-16 november 2018! Precis som förra gången 
kommer det vara över 100 franska producenter av mat och vin & sprit på 
plats i Bordeaux och du kommer under två dagar ha upp till 20 förbokade 
möten med dessa producenter.

Vid förra upplagan reste sju svenska företag ner till Bordeaux och del-
tog i matchmakingen. Dessa företag kom hem med elva samarbetsavtal 
fördelat mellan dem. Inte vill du missa en sådan unik möjlighet att knyta 
värdefulla kontakter med franska producenter?

För att anmäla ditt intresse, kontakta Viktor Bertfelt. 

Stockholm Food Workshop
Stockholm Food Workshop är ett utmärkt tillfälle för svenska företag att knyta värdefulla kontakter med italien-
ska producenter av mat och vin. 

Den 28 mars kommer runt 50 företag inom mat och vin från olika regioner i Italien till Sverige för att visa upp 
sina produkter samt träffa svenska företag. Vi erbjuder dig att kostnadsfritt träffa dessa företag, titta och smaka 
på deras produkter och även få möjlighet att sitta ner med dem för att diskutera ett potentiellt framtida samar-
bete. 

För att anmäla intresse, kontakta Viktor Bertfelt.

Den 15 februari är du välkommen att delta på ett kostnadsfritt seminarium om en framgångssaga. Fokus under 
morgonen är att få inspiration till att utveckla ditt företag och växa både nationellt och internationellt. Vi kom-
mer använda oss av IKEA som exempel på hur man tar sig från garageföretag till att bli den internationella jätte 
de är idag. Talare under morgonen kommer vara Rune Johannesson från Consultancy RJ AB.

Rune Johannesson har jobbat inom IKEA-koncernen i mer än 30 år och varit delaktig i de idéer som tagit dem 
från 3 till över 300 varuhus. Italien, Tyskland och Australien har varit hans ”lekplatser” sedan 1983 och han är nu 
konsult inom tillväxtstrategier för små och medelstora företag.  Han har också mångårig erfarenhet från diverse 
detaljhandelsuppdrag.

När: 15 februari, klockan 09.00-12.00
Var: Rådmansgatan 40, 3tr, 11357 Stockholm

Anmälan görs här. Har du frågor kontaktar du Viktor Bertfelt.

Kvinnligt Företagande
Enterprise Europe Network Stockholm Mälardalen har ingått ett partnerskap med The Baash, en organisation 
som främjar kvinnligt företagande.

The Baash samlar kvinnliga entreprenörer för att ge support och inspirera andra kvinnor som önskar starta 
eget företag. De gör detta genom kostnadsfria månatliga events som kallas The Baash Talks där framgångsrika 
kvinnliga företagare kommer och föreläser och berättar om sin resa. De erbjuder även kostnadsfria workshops 
och nätverksmöjligheter. Enterprise Europe Network är glada att samarbeta med The Baash för att lyfta fram 
kvinnligt företagande i Stockholm, Sverige och Europa.

Registrera dig för deras nyhetsbrev på deras hemsida för att hålla koll på 
kommande event. Du kan även följa dem på Facebook.
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