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Nyhetsbrev - månadens innehåll
• Succén i Bordeaux
• Företag söker partners i Sverige
• Mässor, ett axplock

Företag söker partners i Sverige

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:

Succén i Bordeaux

Finland

Finskt smyckesföretag letar ef-
ter producenter av stål- och sil-
versmycken, såsom armband, 
örhängen och halsband. Den 
tilltänkta producenten skall klara av 
en produktion på mellan 100-300 
exemplar per modell.

Referens: BRFI20170526001

Indien

En importör och distributör söker 
producenter av ekologiska matva-
ror och babyprodukter. De mest 
intressanta produkterna är kakor, 
riskakor, fruktbars och ostar samt 
hudvårdsprodukter för spädbarn.

Referens: BRIN20170531001

Ukraina

Ukrainskt transport- och logistikfö-
retag med kontor på i tre regioner 
i Ukraina kan erbjuda en dörr-till-
dörr-lösning inom hela landet till 
sina kunder. Företaget söker part-
ners inom Europa.

Referens: BOUA20170330001

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. 

Mässor, ett axplock
29 juni 2017
Sport Technology Matchmaking
Düsseldorf, Tyskland

5 juli 2017
Interpol World 2017
Singapore

22 augusti 2017
Gamescom 2017
Köln, Tyskland

I mitten av november 2016 arrang-
erades den första upplagan av 
North: Buy Southwest. En affärsresa 
vars syfte var att matcha inköpa-
re från norra Europa med franska 
producenter av vin och mat, vilket 
anses vara ett nytt koncept inom 
Enterprise Europe Network-famil-
jen. Tidigare har man oftast gjort 
tvärtom och tagit producenterna 
till inköparna.

Idén till det nya konceptet och 
framförallt till upplägget föddes för 
flera år sedan när den nuvarande 
kontorschefen för EEN Stockholm, 
Theresa Ryberg, var verksam som 
EEN-medarbetare i just Bordeaux. 
När hon sedan, 2015, flyttade till 
Sverige och startade upp Stock-
holmskontoret tog hon med sig 
idén och såg till att eventet till slut 
blev av.

Tack vare ett långt och intensivt 
samarbete mellan EEN-kontoren 
i Stockholm och Bordeaux sattes 
grundstrukturen för eventet och

strax efter påbörjades arbetet med 
att hitta producenter. Totalt fick 
man ihop 120 kvalitetsstämpla-
de producenter av mat och vin i 
Bordeaux-regionen som alla var 
redo för export. Man fick även ihop 
31 inköpare fördelat på åtta länder: 
Sverige (7), Nederländerna (6), Nor-
ge (4), Danmark (4), Tyskland (4), 
Finland (4), Belgien (1) och Lituaen 
(1).

Detta generade två intensiva dagar 
med i snitt 16 möten per inköpa-
re. Totalt under de två dagarna 
genomfördes 493 schemalagda 
möten. Utöver det genomfördes 
en mängd oerhört värdefulla 
spontanmöten mellan producent 
och inköpare i utställningsdelen 
av lokalen. Uppföljningsprocessen 
pågår fortfarande, men än så länge 
har North: Buy Southwest resulte-
rat i 11 samarbetsavtal mellan de 
svenska deltagarna och de franska 
producenterna, för hela eventet 
är den siffran än så länge runt 40 
samarbetsavtal.

Tack vare denna succé har diskus-
sioner om ett nytt tillfälle redan 
inletts och vi kan avslöja att andra 
upplagan av North: Buy Southwest 
kommer äga rum i november 2018. 
Trots att alla detaljer inte är helt 
spikade finns det möjlighet att 
anmäla ditt intresse redan nu. För 
att anmäla det kontaktar du Viktor 
Bertfelt. På så sätt kommer du få 
tillgång till all information så fort 
vi går ut med den och du kommer 
även vara först i kön till de begrän-
sade platserna.
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