
Grundläggande kriterier för att 
söka:
• Företaget ska självt stå för 

minst 50% av de totala godkän-
da utvecklingskostnaderna 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.
• Företagets årsomsättning får 

inte överstiga 50 miljoner euro.
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• 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:

Affärsutvecklingscheckar 2017
Nu finns återigen möjlighet att 
söka finansiellt stöd för interna-
tionalisering genom Affärsutveck-
lingscheckarna för 2017. Checkarna 
finns till för dig som vill stärka ditt 
företags konkurrenskraft genom 
att närma er en ny internationell 
marknad, alternativt redan agerar 
på internationella marknader, men 
vill expandera ytterligare.

Nytt kurstillfälle: Global marknad och export
Återigen finns möjligheten att del-
ta i vår kostnadsfria endagskurs för 
dig som vill expandera internatio-
nellt, men är osäker på hur man går 
tillväga. Att lyckas med sin vision 
kräver ett hårt arbete som är tids-
krävande och kan vara kostsamt 
om man gör fel. Undvik misstagen 
genom att förbereda er på bästa 
sätt! Den 23 mars 2017 står Före-
tagsakademin som värd för kursen 
Global marknad och export.

Stödberättigande aktiviteter:
• Internationaliseringsstrategi
• Marknadsundersökning
• Hitta nya marknadskanaler
• Utbildningsinsatser som är 

direkt kopplade till internatio-
nalisering.

• Utredning av försäkrings-, lag-
stiftnings- och avtalsfrågor.

• Patent- och IPR-rådgivning
• Utredning av krav/behov vad 

gäller produktions- och mark-
nadsanpassning.

Träffa företag från Ukraina
Ukrainas Ambassad bjuder in svens-
ka företagare till ett evenemang 21 
mars. Syftet med evenemanget är 
att skapa en plattform för svenska 
och ukrainska företag att inleda dis-
kussioner om internationella samar-
beten och knyta nya affärskontakter. 
Runt 15 företag från Ukraina kom-
mer vara på plats. De aktuella bran-
scherna är: mat och dryck, möbler, 
textil och IT. 

När: 21 mars 2017, klockan 10

Var: World Trade Center, 
        Klarabergesviadukten 70
        Stockholm 

Anmälan och frågor:
lilia.honcharevych@mfa.gov.ua

Vill du träffa andra företagare, utby-
ta erfarenheter och utforska intres-
santa affärsmöjligheter? Missa då 
inte Företagarnas eventkalender! 
Varje år arrangeras 1500 möten i 
hela Sverige. Här hittar du vad som 
är på gång just nu i Stockholmsom-
rådet:

Eventkalender, Stockholm. 

Chile

Ett företag från Chile, specialise-
rat inom tillverkning av en unik, 
handgjord Pisco söker distributörer 
i Sverige för försäljning av produk-
ten. Företaget utmärker sig genom 
hög kvalitet i hela produktionspro-
cessen som har gått i arv från far till 
son i över fem generationer.

Referens: BOCL20160419001

Kina

Ett kinesiskt företag erbjuder eko-
nomiskt stöd till europeiska före-
tag som gör affärer med Kina och 
behöver hjälp och support för att 
söka finansieringsmedel från den 
kinesiska regeringen. Det kinesiska 
företaget fokuserar framförallt på 
att bistå internationella tekniköver-
föringsföretag.

Referens: BOCN20160705002

Spanien

Ett forskningscentrum i Spanien vill 
representera andra europeiska fö-
retag som har för avsikt att etablera 
sig på den spanska marknaden. 
Forskningscentret är specialiserat 
inom energi, ICT och byggsektorn.

Referens: BRES20160509001

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
20 mars 2017
CeBit 2017
Hannover, Tyskland

28 april 2017
FRESKON Fair 2017
Thessaloniki, Grekland

31 maj 2017
Tour d’Europe
Stockholm, Sverige

Kursen Global marknad och export 
ger dig både teoretisk och praktisk 
kunskap för att lyckas med inter-
nationaliseringsprocessen. Under 
dagen får du ta del av de allra vikti-
gaste bitarna för att lyckas med er 
expansion. Du får ta del av allt från 
en analys av ditt företag till analys 
av nya marknader och exporteknis-
ka detaljer.

Ur innehållet:
• Inblick: Hur ser ditt företag ut?
• Utblick: Marknadsanalys och 

strategi.
• Workshops för att omsätta teori 

i praktiska exempel.
• Exportteknik: Avtal, Incoterms 

etc.

För anmälan och mer information, 
vänligen besök Företagsakademins 
hemsida. 

Information för Stockholmsföretag: Länsstyrelsen Stockholm
Information för Upplandsföretag: Region Uppsala
Information för Sörmlandsföretag: Regionförbundet Sörmland

Företagarna tipsar
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