Växa genom
export?
Vi tar dig från idé till succé!

TEAM MID SWEDEN

Har du viljan att växa
och är nyfiken på export?
Då kan vi öppna dörrar åt dig ut på en global marknad.
Affärer utanför landets gränser för mycket positivt med sig.
Det gör företag mer produktiva, ökar tillväxten och gör dig
tryggare på hemmaplan.
Nya externa marknader kan vara ditt företags
viktigaste satsning.
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Vi öppnar dörrar ut i världen
Vägen från exportidé till exportsuccé är inte helt självklar
utan kunskap. Team Mid Sweden som ingår i Regional
exportsamverkan gör det enklare för dig att tryggt ta
steget ut på en exportmarknad.
Vi hjälper dig hela vägen från idé och planering till handling
och satsning. Med den samlade kompetens om marknader
och strategier, med de finansieringsmöjligheter och med det
breda globala nätverk vi har, kan vi ge dig rätt och effektivt
stöd i hela din internationaliseringsprocess.

Är du redo att ta steget?
Vill du utvärdera dina möjligheter eller förbereda dig för affärer utanför
landets gränser? En framgångsrik exportsatsning är en kombination av bra
förberedelser och fokuserad arbete. Tänk igenom företagets nuläge,
utvecklingspotential och var du vill vara i morgon.
VARFÖR

Varför är export ett alternativ för ert företag?

VAD

Fungerar din produkt eller tjänst på extern marknad?

VEM

Sälja mot slutkund eller via representant?

VART

Vilka länder och vilken marknad bör prioriteras?

HUR

Vilka kanaler och lösningar fungerar bäst för vår etablering?

verksamt.lsaen/d
vasternorr

Vi hjälper dig vidare
Logga in på Verksamt.se/vasternorrland där
du hittar information vilket stöd du kan få från de
aktörer som ingår i Team Mid Sweden.
Kontakta någon av oss om du har frågor så lotsar vi
dig till den aktör som bäst tillgodoser dina behov.
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Vi stöttar dig på resan
- från affärsidé till
lönsamt företag - med
målet att du ska nå ut
på större marknader.
Hos oss hittar du energi,
kunskap och nätverk
så att dina affärer kan
växa sig starkare.

Vi hjälper svenska företag att öka sin globala
försäljning genom att
korta tid till marknad,
hitta nya kunder och
minska risk. Vi erbjuder
strategisk rådgivning
och support, på 50 av
världens mest intressanta marknader.

Vi har en unik erfarenhet av att arbeta nära
företag och bidrar med
skräddarsydd rådgivning, affärsutveckling
och lån för att stärka
ditt företags förutsättningar för en lyckad
tillväxtresa.
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enterprise
europe
network

Västernorrland

Vi skapar förutsättningar
och stärker regionen
genom olika insatser
som främjar tillväxt.
Företag som ska
investera för att utveckla
sin verksamhet kan
söka företagsstöd som
en del av finansieringen.

Vi coachar ditt företag
att utvecklas innovativt
och att hitta intressanta
internationella teknikoch affärssamarbeten
som stärker ditt företags tillväxtmöjligheter
på externa marknader.

Hondelslmmmoren
Mittsverige

Medlemsägd näringslivsorganisation, hjälper
dig med handelsdokument som behövs vid
exportaffärer. Vårt nätverk av handelskamrar
runt om i världen kan
hjälpa dig med kontakter
på din framtida marknad.

Vi gör nya marknader
tillgängliga, exportaffärer tryggare och
bättre finansiering
möjliga genom att
försäkra ditt företag
mot risken att inte
få betalt i dina exportaffärer.
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”Handlingsplanen gör
att man vinner tid och
tar alla steg i rätt
ordning”
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