VILL DU UTVECKLA FRAMGÅNGSRIKA INTERNATIONELLA AFFÄRER?
Vi erbjuder ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad globalisering. Detta gör vi
genom Exportprogrammet Halland som under år 2020 ger dig kunskap och erfarenhetsutbyte inom
internationell affärsutveckling.

VEM KAN DELTA?
Vi riktar oss mot små och medelstora företag i Halland med intresse och ambition att utvecklas
internationellt. Målgruppen är företag som redan idag exporterar och som behöver ta nästa steg i sin
globala expansion.
”Som ett litet företag behöver man ta hjälp från experter inom olika områden, man är också
beroende av inspiration utifrån. Exportprogrammet Halland var därför det självklara valet inför
vår globala expansion. På tre år har vi dubblat vår omsättning till 43 miljoner.”
– Anders Grahn Vd, Biotech i Kungsbacka AB

PROGRAM
UTBILDNINGAR
Tre utbildningar inom områden
som rör ditt företags globala
expansion, bland annat internationell affärsjuridik och affärskultur.
Halvdag x 3 tillfällen

INDIVIDUELL SUPPORT
Detta sker genom tre enskilda
möten tillsammans med exportrådgivare och med utgångspunkt i företagets individuella
behov och målsättning.
1, 5 tim x 3 tillfällen

ERFARENHETSUTBYTE I GRUPP
Tillsammans med en internationellt erfaren samtalsledare
träffas deltagarna i sin Exportgrupp. Där ges möjlighet att
diskutera områden som rör
företagens och omvärldens
globala utmaningar, samt chans
att utbyta erfarenheter och lära
av varandra.
Halvdag x 5 tillfällen

MARKNADSAKTIVITET*
Hjälp att etablera sig på en ny
exportmarknad eller expandera på en befintlig marknad.
Syftet är att öka deltagarnas
kunskap om den utvalda marknaden, ge företagen möjlighet
att skapa kontakt med relevanta kunder och samarbetspartners.
*Ej obligatorisk att delta i
denna modul. Extrakostnad
om 20 000 SEK tillkommer,
begränsat antal platser (Reseoch boendekostnader
finansieras av företagen
själva)

DELTAGARAVGIFT
• 8 900 SEK ex. moms. Företag med upp till 20 anställda.
• 14 900 SEK ex. moms. Företag med fler än 20 anställda.
Programmet delfinansieras av Region Halland samt övriga samarbetspartners.

INFORMATIONSTRÄFFAR – FÖR DIG SOM VILL VETA MER
HALMSTAD: 20 november

KUNGSBACKA: 25 november

VARBERG: 28 januari

För anmälan se kontaktuppgifter nedan.

ANMÄLAN TILL EXPORTPROGRAMMET - START 3 MARS 2020
Skicka anmälan till: ewa.andinsson@vastsvenskahandelskammaren.se
Ange: företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson och kontaktuppgifter.
Välkommen att anmäla er redan idag, antalet platser är begränsade.

VID FRÅGOR, KONTAKTA:
EWA ANDINSSON
Västsvenska Handelskammaren
Telefon: 031-83 59 85
Mail: ewa.andinsson@vastsvenskahandelskammaren.se

ETT SAMARBETE MELLAN

