
 

 

Boka din plats här 

Anmälan senast 30 september. 

Vill ni vara med och kicka igång det nya exportnät-

verket TakeOff? Ett nätverk för er som är i början av 

er exportresa eller redan etablerade på en eller flera 

marknader. Ta detta tillfälle för att se om det är nå-

got som passar just ert företag! 

 

TakeOff riktar sig till företag i Örebro län med intresse av att 

komma ut på nya marknader. Här kan ni på ett effektivt sätt 

hämta nya kunskaper, få inspiration och etablera nya   

kontakter med andra företag som vill växa internationellt.  

 

Vi kommer att träffas fyra gånger per år. Varje träff kommer att 

bestå av en föreläsning och en diskussion runt ett utvalt tema. 

Utöver gästföreläsaren kommer även lokala företag som kom-

mit lite längre i sin internationalisering att bjudas in till träffar-

na för att dela med sig av sina erfarenheter. 

 

Vi startar första träffen med information om upplägget för nät-

verket, följt av en gästföreläsning på temat ”Hur väljer jag rätt 

marknad?”. Nätverket kommer sedan att välja ut teman till 

kommande träffar tillsammans. Exempel på teman kan vara: 

•  nternationell affärsjuridik  

• Affärskultur  

• IPR, CE märkning, Tullfrågor, frihandelsavtal 

• Hitta affärspartners; återförsäljare eller agent?  

• Finansiering  

 

Varmt välkomna! 

Regional exportsamverkan Örebro  län är 

ett samarbete mellan Almi Mälardalen, 

Enterprise Europe Network, Inkubera 

Business Sweden, EKN, Handelskammaren  

Mälardalen, Region Örebro län samt  

Örebro kommun.  

Plats:   
Behrns Business Lounge 
Rudbecksgatan 26, Örebro 
 
Datum & tid: 
28 januari klockan 08.30-10.00 

Lättare frukost kommer att serveras 

från kl 08.00.  

 

Information: 

Sista dag för anmälan:  

17 januari 2020 

Begränsat antal platser! 

 

Ert deltagande är kostnadsfritt! 

Varje företag kan delta med  

1-2 personer. 

 
Vid frågor, kontakta: 

Maria Nordström,  

Tel 019-17 48 20 

Maria.nordstrom@almi.se 

 

Annacarin Krum--Hansen,  

Tel 019-17 48 01 

annacarin.krum-hansen@almi.se 

 

Anmäl dig här! 
 

Inbjudan till  

TakeOff 
- ett nytt exportnätverk i Örebro län 

https://handelskammarenmalardalen.se/sugarcrm_events/seminarium-om-att-gora-affarer-i-tyskland-orebro/
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=15404&CLEAR=yes&REGLINENO=3&REGLINEID=81752&REGLINEPAGENO=1&SEMINARID=272467

