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Nyhetsbrev - månadens innehåll
• Nya e-handelsregler inom EU
• Affärsutvecklingscheckar 2018
• Nordbygg Business Forum 2018
• Företag söker partners i Sverige

Företag söker partners i Sverige

Nya e-handelsregler inom EU

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. 

Affärsutvecklingscheckar 2018
Du har väl inte missat att det nu är 
möjligt att söka finansiering till ett 
internationaliseringsprojekt ge-
nom Affärsutvecklingscheckarna? 
Checkarna finns till för dig som vill 
stärka ditt företags konkurrenskraft 
genom att söka er till en ny interna-
tionell marknad. Sista ansöknings-
dag är:
Stockholm - 3 april 2018
Uppsala - 27 mars 2018
Sörmland - 30 mars 2018
För att nå de som är ansvariga i din 
region, klicka här.

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.

Nordbygg Business Forum 2018

EU-kommissionen har föreslagit nya e-handelsregler som ska gynna konsumenter och företag inom den inre 
digitala marknaden. Tanken är att ta itu med tre viktiga punkter: tackla geografisk blockering av webbhandels-
sidor, billigare och mer effektiva gränsöverskridande paketförsändelser, och till slut, bättre tilltor mellan kund 
och leverantör.

I februari i år skrevs det nya EU-regler angående oskälig geografisk blockering för företag som säljer varor och 
tjänster online. Dessa nya regler ska förebygga diskriminering av kunder som önskar handla utomlands när 
det gäller priser, rea och betalningsvillkor. Dessa kunder kommer i framtiden inte kunna blockeras på grund av 
deras lokalisering, eller bli skickade till den lokala webbsidan. Webbshoppare kan alltså surfa och handla lugnt 
inom hela EU och ha tillgång till hela den inre marknadens erbjudanden.

För nuvarande gäller dessa regler för de flesta varorna, men bara för ett fåtal tjänster. Tjänster såsom digital 
copyright-innehåll (t.ex. ljudböcker eller Spotify-prenumeration) omfattas inte av de nya reglerna.

Nästa steg är att förbättra gränsöverskridande paketförsändelser, så att både konsumenter och handelsidkare 
kan få billigare och bättre leveranser och smidigare returmöjligheter. 

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
23 april 2018
Hannover Messe
Hannover, Tyskland

15 maj 2018
ICT Spring
Luxemburg

12 juni 2018
CeBit 2018
Hannover, Tyskland

I år kommer vi på Enterprise Europe Network organisera ett matchmaking event på Nordbygg-mässan 11-12 
april. Nordbygg är nordens största mötesplats för företag inom bygg- och fastighetsbranschen och arrangeras 
på Stockholmsmässan i Älvsjö och samlar ca 900 utställare.

Det är nu möjligt att registrera sig för den som vill delta i denna unika möjlighet att knyta nya internationella 
kontakter  inom bygg- och fastighetsbranschen. I dagsläget har vi deltagare från mer än sex länder runt om i 
Europa.

Om du vill veta mer om Nordbygg kan du titta på deras hemsida. För att anmäla sig till matchmaking eventet, 
vänligen följ den här länken.
 
För frågor, vänligen kontakta Mandy Pieksma.

Tyskland

Tyskt handelsföretag aktivt inom 
motorfordonsindustrin, delhandel, 
utrustning och vitvarubranschen 
söker partners inom dessa bran-
scher för representation på den 
tyska marknaden inom ramen av 
ett distributionsavtal. 

Referens: BRDE20170808001

Nederländerna

Ett Nederländskt affärsutvecklings-
företag söker innovativa IT-leveran-
törer som önskar expandera på nya 
marknader. Företaget erbjuder ett 
nätverk av relevanta partners för 
en effektiv och snabb tillväxt samt 
ökad försäljning och varumärkes-
medvetenhet. 

Referens: BRPL20161220001

Belgien

Ett litet belgiskt företag söker inno-
vativa färdigutvecklade produkter 
eller lösningar inom hälsobran-
schen för försäljning eller distribu-
tion i Belgien, Nederländerna och 
Luxemburg. Företaget erbjuder 
både distributionstjänster och 
agenturavtal.

Referens: BRUK20170816002
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