Den Danske Ambassade i Stockholm
Eksportrådet

Markedsbesøg til NordBygg 5.-7. april 2016

Vil du være en del
af den kraftige
vækst i
Norden? Udforsk
den svenske
byggeindustri
Væksten på det svenske byggeog anlægsmarked er rekordhøj
og den stærkeste i
Skandinavien. 2016 samt 2017
tegner til at blive nye rekordår
for investeringer i sektoren.
I samarbejde med Nordbygg
arrangerer den Danske
Ambassade i Stockholm et
markedsbesøg til Nordeuropas
største messe for
byggeindustrien og
ejendomsmarkedet – Nordbygg
2016. For mere information se
www.nordbygg.se
Markedsbesøget har til formål
at give danske virksomheder et
indblik i det store potentiale på
det svenske marked samt
mulighed for at skabe kontakt
med svenske aktører.
Markedsbesøget finder sted
den 5.-7. april 2016

Programmet giver dig
- Indsigt i den svenske byggeindustri og
ejendomsmarkedet
- Forståelse for de svenske
indkøbsprocesser, herunder udbudsregler
- Adgang til den offentlige sektor
- En bedre indsigt i markedspotentialet
for dit produkt i Sverige
- Indblik i den svenske forretningskultur
- Mulighed for individuel rådgivning af
eksportrådgivere
- Mulige nye kundeleads og
samarbejdspartnere
Dag 1 - Kend dit marked
- Seminar om Sverige på Danmarks
Ambassade i Stockholm v. eksportrådgiver
Stina Aunapuu og René George Jensen
- Velkomst drinks, middag og mingel på
Waterfront
Dag 2 – Præsentation af Nordbygg og det
svenske byggemarked
- Overblik over det svenske byggemarked
v. Staffan Åkerlund, chefredaktør for
fagbladet Byggindustrin
- Præsentation af forretningsmuligheder i
Stockholm og Mälerdalen v. Stockholm
Business Region
- Præsentation af Nordbygg v. Peter
Söderberg, Projektchef
- Præsentation af Nordbygg’s
udlandsagenter
- Præsentation af Materialebiblioteket v.
Björn Florman, Content Manager
- Besøg på messen samt mulighed for
individuelt tilpasset mødeprogram
Dag 3 – Kom tættere på den svenske
byggeindustri
- Indsigt i indkøbsprocesserne og
udbudsinformation v. Klas Hall,
DoubleCheck AB
- Individuelt tilpasset program

Hvem kan deltage?
Alle danske virksomheder kan deltage,
men bemærk, at antallet af pladser er
begrænset til max 10 virksomheder.
Der er mulighed for tilskud såfremt
følgende kriterier opfyldes:
- Registreret i det danske CVR-register
- Færre end 250 ansatte og en omsætning
på mindre end DKK 375 mio.
Hvad koster det at deltage?
Ved tilskud fra Eksportrådet: DKK
12.500
Uden tilskud: DKK 24.387
Ved tilmelding af flere personer per
virksomhed tillægges et gebyr på DKK
1000
I prisen indgår
- Seminarer/præsentationer
- Adgang til Nordbygg messen
- Lokal transport
- Velkomstdrinks
- Generel rådgivning og individuelt
tilpasset mødeprogram
Hvordan ansøger jeg?
Kontakt eksportrådgiver Stina Aunapuu
ved den Danske Ambassade i Stockholm
på telefon +46 08-406 75 18 eller per
mail annaun@um.dk

Tilmelding:
Interessetilkendegivelse - torsdag d. 25.
februar
Endelig tilmelding - tirsdag d. 1. marts

