
EXPORTPROGRAM FÖR FÖRETAG

MED EXPORTAMBITIONER
COACHNING, NÄTVERKANDE OCH ERFARENHETSUTBYTE,

4 TRÄFFAR UNDER 6 MÅNADER!

Är du företagare i Jämtlands län med viljan och potentialen att växa på en ny internationell marknad?  
Då kan du delta i vårt nya exportprogram tillsammans med andra företagare. En del för att lyckas internationellt 

är att träffa andra företagare i samma situation för att diskutera utmaningar och lära av erfarenheter. Genom export-
programmet erbjuder vi utbildning, coachning, nätverksträffar och inspiration under sex månader.

HAR DU SIKTET INSTÄLLT PÅ EN NY INTERNATIONELL MARKNAD?

OM EXPORTPROGRAMMET 
Under fyra träffar och en period av sex månader får du kunskap, tips, idéer och verktyg för att lyckas med din inter- 
nationella satsning. Genom individuell coachning säkerställer vi att nödvändiga insatser i ditt företag genomförs för 
att ge stöd och driva förändringsarbetet mot en internationell satsning. 

MÅL FÖR EXPORTPROGRAMMET 
Att du ska ha formulerat en plan för hur ditt företag ska ta de första stegen för att växa internationellt.
Att du ska ha fått ett utvecklat nätverk av företagsledare med internationella ambitioner.
Att du ska ha tagit del av erfarenheter och kunskap för bättre förutsättningar för en lyckad satsning internationellt.
Att du ska ha ha fått minst två nya utländska affärskontakter.

INNEHÅLLET 
En inledande analys genomförs med de deltagande företagen där företagets vilja, ambition, styrkor och svagheter 
analyseras. Analysen presenteras och stäms av med företaget. Programmet innehåller ca 4 träffar på 3h, datum för 
träffarna bestäms i samråd med deltagarna. Under programmet har varje företag tillgång till en individuell rådgivare 
från Almi och Enterprise Europe Network. Rådgivarna är ditt bollplank och hjälper dig med nödvändiga kontakter, 
tips, råd och verktyg.  

OMRÅDEN VI GÅR IGENOM
Exportfinansiering       Handelsdokument
Vilken marknad ska du välja och har den potential?   Vad kostar en internationell satsning?
Vilken säljkanal ska du välja?      Hur hållbar är satsningen för företaget?
Expandera varumärket utomlands – Google seminarium.  Hur skrivs avtal?       

ANMÄLAN OCH KOSTNAD
  Anmälan:  Anmäl ditt intresse för programmet på: https://www.almi.se/kalendarium/?eventid=248353, 
   det finns ett begränsat antal platser.
  Kostnad:  5000 SEK exkl. moms
  Startdatum:  Startdatum är ej satt – intresseanmälningar tas in och följs löpande upp av oss. 
  Frågor: Har du frågor är du välkommen att höra av dig till sandra.festin@almi.se.
  Arrangör: Exportprogrammet arrangeras av Regional exportsamverkan som bygger på samverkan mellan 
  aktörerna nedan.


