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Seminarieserie för bättre stöd
till exportaffärer i Norge
Bättre stöd till exportaffärer i Norge är en seminarieserie för dig som arbetar i det
värmländska stödsystemet eller som på annat sätt möter företagare i Värmland och
Sverige. Under våren får du möjlighet att genomgå en seminarieserie med fokus på
export. Syftet är att du ska bli insatt i vad man som entreprenör behöver kunna och
fokusera på för att göra affärer med Norge. Utbildningen skräddarsys utifrån dina
egna behov och lyfter de behov du ser som viktigast.
Innehåll:
I första hand berör träffarna export. De kommer
även att ta upp handel med norska företag och norska
turister i Värmland. Utbildningen är behovsstyrd och
tar sin utgångspunkt i ömsesidig affärsnytta med fokus på konkreta exempel och praktiska erfarenheter.
De områden som vi belyser är de norska branscher
som har mest potential för framtiden. Skillnader i
affärskulturer, handelshinder och en genomgång av
stödsystemet på bägge sidor ingår också. För att till-

föra värde i vardagen finns även möjlighet att konkret arbeta med exempel från din egen verksamhet.
Omfattning:
Utbildningen består av en seminareserie i fyra delar
under våren 2013. Träffarna sker ibland i Karlstad,
ibland på annan ort. Första kurstillfället är den
17 januari i Oslo. Övriga datum är 4 februari,
20 februari och 14 mars.

Det företagsamma Värmland, Lagergrens gata 2. 651 08 Karlstad.
Telefon växel: 054-14 93 50. E-post: anna.lundbergh@almi.se
www.foretagsammavarmland.se. Följ oss på facebook.com/foretagsammavarmland
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Affärer med Norge
En översikt över kultur och potential

Vi är i Oslo för att tillsammans med föredragshållare
på plats lära känna exempel på värdefulla samarbeten
med Norge och diskutera norsk affärskultur och
marknadspotential.
Föreläsare:
Ingegerd Skou, Stortingsledamot
Ingrid Hjelt af Trolle, Svenska ambassaden
Rebecka Hero Andersson, Exportrådet i Norge
Per Stensland, Invest in Norway
Aslak Larsen Molvaer, NHO
17 januari
Morten Trasti, Industrifokus
Stortinget
Alf Martinsson, Flexit AB
Tåg avg Karlstad
Johan Olaisen, BI
16 januari 18.21

!

3

Aktörer i systemet

Vi utgår från det vi lärde i steg 2 och tittar vidare
på det behov och stöd företagen har vid export.
Vi fortsätter att ta del av vad de olika aktörerna i
stödsystemet kan erbjuda. Vi arbetar igenom argumentanalyser för respektive aktör och erbjudande.
Även handelshinder kommer att belysas.

!

Att jobba med Norge
Behoven utgår från företagen,
systemet kan vara bränslet

Denna gång träffas vi för att diskutera och lära mer
om export till Norges hetaste branscher. Vi träffar
företag som redan gjort resan och får chansen att
djupdyka i deras viktigaste erfarenheter. Tillsammans
tittar vi på de aktörer som bidrar till att fler företag
gör affärer med Norge.

!

Retur Oslo
17 januari 16.25

För att öppna ögonen på svenska företag
för den norska marknaden

Aktörer som medverkar är:
Exportrådet
Grensetjensten
Handelskammaren
Norska kollegor

2

4

4 februari
13.30–19.00
(inklusive
lätt kvällsmål)

Fokus på mig

Föreläsningar och stöd kring egna uppgifter

Avslutning där vi knyter ihop säcken och konkretiserar hur vi gör kunskapen till verkstad i vår egen
vardag. Vi jobbar i workshops där vi utgår från
egna och andras erfarenheter och exempel för att
tillsammans hitta nya angrepssätt.

20 februari
12.30–16.30
(inklusive
lätt lunch)

!

14 mars
12.00–16.00
(inklusive lunch)

Pris:
Hela seminarieserien kostar 2400 SEK per person. Lunch och kaffe ingår i priset. Rabatterat seminariepris på
hotellövernattning i Oslo är 1395 NOK. En faktura skickas ut på det aktuella beloppet. Middag och resor tillkommer
och bekostas av kursdeltagaren.

Anmälan:
E-posta Anna Lundmark Lundberg, anna.lundbergh@almi.se, senast 19 december 2012.
Du anmäler dig till hela seminarieserien på en gång.
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program

1

Affärer med Norge
En översikt över kultur och potential

Samling på Stortinget
9.00	Om Norge som importör. Ingegerd Skou, Stortingsledamot
och fd statsråd.
Promenad till Hotell Bristol		
10.15	Ingrid Hjelt af Trolle, Svenska ambassaden.
10.30
Affärskultur och affärsmöjligheter i Norge. Rebecka Hero Andersson,
	Exportrådet i Norge.
11.15	Om Innovasjon Norge och vad de kan göra för svenska företagare
som vill göra affärer med Norge. Per Stensland, Innovasjon
	Norge/Invest in Norway.
12.00	Lunch
13.00

Om relationen mellan Handelshögskolan BI Oslo och Karlstads
Universitet, samt kompetensbehovet i det norska näringslivet.
Johan Olaisen, Handelshögskolan BI Oslo.
Bensträckare			

14.00	Nytta och behov för norska företag. Aslak Larsen Molvaer, NHO
och Morten Trasti, Industrifokus.
15.00

Hur är det att bedriva företag i Sverige och Norge?
Alf Martinsson, Flexit AB.

15.45	Slut

!

DATUM:

17 januari 2013

Plats:

Stortinget (max 35 personer)

Hela seminarieserien kostar 2400 SEK per person. Lunch och kaffe ingår i priset.
Pris:
	Rabatterat seminariepris på hotellövernattning i Oslo är 1 395 NOK. En faktura skickas
ut på det aktuella beloppet. Middag och resor tillkommer och bekostas av kursdeltagaren.

Anmälan:

E-posta Anna Lundmark Lundberg, anna.lundbergh@almi.se, senast 19 december 2012.
Du anmäler dig till hela seminarieserien på en gång.

