SCIENCE PARK-SYSTEMET Seminarium

Internationella affärer

– att göra business i andra länder!
Välkommen till ett seminarium för dig som står i begrepp att etablera
affärskontakter utanför Sveriges gränser. Seminariet tar sikte på skedet
innan du ska etablera affärskontakter utanför Sveriges gränser, men
även vad du behöver veta när du tar det steget.

FÖRELÄSARE
Anders Bergström

		VAR: SCIENCE PARK JÖNKÖPING
Entré B, våning 5

		NÄR: 3 DEC KL. 10.00-15.00
Seminariet är kostnadsfritt och (fika och lunch ingår).
Anmäl senast 26 november. Antalet platser är begränsat!
Anmälan sker till mats.hakansson@spsystemet.se senast 26 nov.
Observera att anmälan är bindande men kan överlåtas på annan deltagare.
Om man uteblir utan kommunikation av giltigt skäl debiteras 500 kr.
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Motiv till internationalisering
Hur kan internationalisering ske?
Direktinvestering vs. Export
Så förbereder Du företaget
Vid export - agenter/distributörer och vad ska man tänka på?
Marknadsaspekter vid direktinvesteringar - vad är viktigast?
Checklista

• Civilekonom
• Arbetat med Företagsledning,
Affärsutveckling, Marknadsföring, Försäljning
• 30 års erfarenhet, 70 länder
• Egen företagare, VD, Affärsområdesansvarig, Marknadschef, Försäljningschef,
After Sales & Servicechef,
Produktchef, Chef Investeringsfrämjande
• Arbetat i allt från nystartade
bolag till multinationella börsbolag
• Arbetat med Locate in Scotland,
American Embassy, Irish Trade
Board, Stockholm Business
Region samt ett stort antal
privata företag

Jag vill med seminariet inte bara belysa exportaffärer i sig utan även det interna förberedelsearbetet,
inte minst valet av marknader, vilka produkter/tjänster som ska erbjudas, om det bästa är att sälja
via agenter, distributörer eller eget bolag samt även vilken extern kompetens som kan vara bra att
utnyttja (Exportrådet, konsulter, jurister, Dun&Bradstreet med flera).

Affärsstöd till entreprenörer med
ambitioner och spännande affärsídéer
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SCIENCE PARK-SYSTEMET morgondagens tillväxtföretag – på hemmaplan

Science Park-systemet är
representerat i varje kommun
i Jönköpings län.
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Organisationen

Arbetet leds av den ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län, där
medlemmarna utgörs av samtliga kommuner, Högskolan, Landstinget och företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv,
Företagarna och Handelskammaren.
Verksamheten är i huvudsak projektfinansierad med Regionförbundet i Jönköpings län som huvudfinansiär. Andra
finansiärer är Länsstyrelsen och Innovationsbron Väst samt kommunerna i länet.
I olika projekt har man finansiering genom
EU-stöd i form av Regionala strukturfonden och Europeiska Socialfonden.
Science Park-systemet utgörs av en
liten formell organisation om endast två
personer: en verksamhetsledare och en

affärsutvecklare som agerar på länsbasis.
Därutöver finns ett tjugofemtal affärsutvecklare, som arbetar utifrån ett affärscoachande förhållningssätt och är lokalt
placerade i respektive kommun.  Dessa
möts på regelbunden basis och bildar på
så sätt ett länsbaserat kollegium. I detta
forum ges möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar, stärka nätverket och
sprida erfarenhet och kompetens mellan
de olika tillväxtarenorna. På detta sätt
skapas kvalitetsgaranti för att affärsutvecklingsarbetet drivs med Science Park
idén som grund.

komna att presentera sina innovationer
och affärsidéer.  För entreprenörer med
rätt tillväxtambitioner och bärkraftiga idéer kan ett fördjupat affärsutvecklarstöd
erbjudas för att möjliggöra en snabbare
utveckling och tillväxt av företaget.
Ett avtal tecknas och entreprenörerna
erbjuds kontorsplats, personlig affärscoach och annat professionellt stöd som
behövs i affärsutvecklingsprocessen. Det
innebär att inom ramen för Science Parksystemet finns företagare som har ambitioner att driva morgondagens tillväxtföretag, lokalt på varje ort i Jönköpings län.

Science Park-systemets
tillväxtprogram

Alla entreprenörer med affärsidéer är väl-

För vidare information kontakta:
Lena Johansson, Verksamhetsledare, e-mail: lena@spsystemet.se, mobil 0702-693695

Genom Science Park-systemet utvecklas
morgondagens tillväxtföretag
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