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Nyhetsbrev - månadens innehåll
• Kickstart Digitalisering
• Regionala exportcenter
• Företag söker partners i Sverige

Företag söker partners i Sverige

Kickstart Digitalisering

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. 

Regionala exportcenter
Sedan ett tag tillbaka har vi på Enterprise Europe Network varit delaktiga i att starta upp regionala exportcenter 
i Uppsala och Stockholm. I mitten av april invigdes Regional exportcentra i Uppsala av närings- och innova-
tionsminister Mikael Damberg och den 24 maj är det dags för invigning i Stockholm. Invigningen sker på Tessin-
ska Palatset utav Landshövding Sven-Erik Östergren. Även EU-handelsministern Ann Linde kommer delta.

Det är regeringen som har givit Tillväxtverket uppdraget att lansera regionala exportcenter i samtliga län. Syftet 
är att det ska bli lättare för länets småföretag att göra affärer på internationella marknader. Genom främjande-
aktörernas samarbete ska det bli enklare för länets företag att ta del av den kompetens och de möjligheter som 
erbjuds kopplat till internationalisering.

Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som 
digitaliseringen innebär. Små och medelstora företag som arbetar i, eller nära, industrin får möjlighet att sam-
verka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering - oavsett var på resan man befinner sig.

Att ta del av Kickstart Digitalisering innebär att ditt företag investerar i två heldagar, bestående av en heldag 
6/9 och två halvdagar (20/9 & 11/10) med workshops kring digitalisering.

För att anmäla er till Kickstart Digitalisering, vänligen kontakta Sofia Målberg. Uppge mailadress, namn, före-
tagsnamn, mobilnummer och eventuell specialkost. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost, lunch 
och fika under dagen. Vi kommer hålla till hos oss på Företagarna på Rådmansgatan 40, 3 tr. Sista anmälnings-
dag är 28 augusti.

Är du intresserad av att komma i 
kontakt med något av dessa 
företag, kontakta oss på 
een@foretagarna.se

Du kan även använda EENMatch 
för att söka efter företag som just 
du är intresserad av.

i samarbete med:

Mässor, ett axplock
24 maj 2018
VivaTech
Paris, Frankrike

3 juni 2018
BIO International
Boston, USA

4 juli 2018
Sport Tech Match 2018
Nantes, Frankrike

Storbritannien

Ett bageri i Storbritannien, speciali-
serat inom matiga kex och skorpor 
letar efter en svensk leverantör av 
surdegsknäckebröd. Bageriet leve-
rerar varor till de största varuhusen 
i England och har ett brett pro-
duktsortiment, men vill nu utöka 
detta.

Referens: BRUK20170619001

Polen

Ett polskt företag specialiserat 
inom högkvalitativa, ekologiska 
matprodukter vill utöka sitt sorti-
ment med två typer av veganska 
och ekologiska bars: en müslibar 
och en bountyliknande kokosbar. 

Referens: BRPL20170215001

Polen

En polsk återförsäljare, med ett 
etablerat nätverk på marknaden, 
söker nya produkter inom husdjurs-
segmentet. De vill agera distributör 
för matprodukter för husdjur, men 
ser helst att varorna är private label.

Referens: BRPL20170823001
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