
Arrangörer 

Finansiering är viktigt  både vid lokala och internationella affärer. 

Rätt kunskap om finansieringsmöjligheter är en konkurrensfördel! 

 

Tag chansen att komma och träffa experter, aktörer och ställ dina 

frågor eller boka individuella möten. Allt för att öka kunskap och 

förståelse i syfte att göra fler och bättre affärer både lokalt och 

internationellt. 

 

Förmiddagen den 27 mars kommer innehålla följande: 

• Lokala finansieringsmöjligheter: En inblick i vad som finns 

tillgängligt på marknaden genom bl a Almi för ditt företag. 

• Bankfinansiering: Förstå hur man får ut så mycket som möjligt i 

relationen med sin bank och undviker onödiga fallgropar. 

• Exportfinansiering: Förbättra dina kunskaper i hur du bäst hanterar 

ditt företags internationella affärer i praktiken genom en tvåtimmars 

utbildning kring; exportfinansiering generellt, valutor, riskminimering, 

lösningar och verktyg, remburser, bankgarantier, etc. Allt baserat på 

praktiska och verklighetsbaserade exempel och case. 

 

Program 

• 07.30: Frukostbuffé och mingel 

• 08.00: Inledning  

• 08.15: Lokala finansieringsmöjligheter. 

• 08.45: Bankfinansiering 

• 09.30: Kaffepaus och mingel 

• 09.45: Exportfinansiering 

• 11.45: Diskussionsstund med den gotländska 

exportfinansieringskompetensen från lokala banker. 

• 12.15: Lätt lunch och mingel (wrap och dryck) 

• Möjlighet till möten och individuell rådgivning . 

 

Talare 

• Thomas Isaksson, Rådgivare, Almi Företagspartner, Gotland. 

• De lokala bankerna på Gotland gör en gemensam presentation. 

• Per-Erik Larsson, Senior Manager Trade Finance Sales, Danske 

Bank, Stockholm  

• Håkan Bäckström, Regionchef, Exportkreditnämnden, Stockholm  

 

Arrangörer 

Ett samarrangemang mellan Östsvenska Handelskammaren, Tillväxt 

Gotland, Business Sweden, Almi, Enterprise Europe Network i 

partnerskap med EKN och de lokala bankerna på Gotland.  

 

Varmt välkommen!  

Mer affärer lokalt och globalt. 

Finansiering som en konkurrensfördel! 

Visby 

Datum: 27 mars 

Tid: 07.30 – 12.00 

Plats: Best Western Strand Hotell, 

Strandgaran 34 Visby. 

Lokal: Gillet 

 

Deltagaravgift (ex moms) 

200 kr (Medlemmar i 

Handelskammaren, Tillväxt Gotland 

samt partners till Business Sweden).  

350 kr för övriga. 

 

Anmälan 

Via denna länk senast 20 mars. 

Anmälan är bindande men kan 

överlåtas på annan person. 

Östsvenska Handelskammaren är en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet. I dialog med våra medlemsföretag påverkar vi 

beslutsfattare samt erbjuder affärsnätverk, tjänster och rådgivning inom affärsutveckling och internationell handel.  

www.ostsvenskahandelskammaren.se  

Tyskland är en av våra viktigaste handelspartners med 80 

miljoner invånare och en stark industri. Nu erbjuder vi  
möjlighet att fördjupa dina kunskaper om landet,  

möjligheterna och inte minst affärskulturen med de  

skillnader som finns. Vi vill inspirera 

till att göra mer och bättre affärer!  
 

Program     

 

Lätt tysk frukost eller lunch serveras 

 

Affärsmöjligheter i Tyskland,  
Karin Waller, Project Manager, Business Sweden, Berlin 

Tyskland – Vår syn på en växande marknad 

  

Ninni Löwgren, Avdelningschef Market Entry & Business 

Development, Tysk-Svenska Handelskammaren 

 

Företag delar med sig av sina erfarenheter från den tyska 

marknaden 
 

Frågor och diskussion 

 

Talare 

Karin Waller, Project Manager, Business Sweden i Berlin. Karin 

har lång erfarenhet av den tyska marknaden och har arbetat 

med ett stort antal svenska företag i olika branscher. Allt från 
nystartade till väletablerade företag som önskar växa på 

export. 

 

Ninni Löwgren, Avdelningschef Market Entry & Buinsess 

Development, Tysk-Svenska Handelskammaren, har mångårig 

erfarenhet av affärer med Tyskland och en stark förankring i 

det tyska näringslivet. Hon är författare till en bok om 
skillnaderna mellan svensk och tysk af färskultur. 

 

Lokala företag från Eskilstuna och Nyköping berättar om sina 

erfarenheter från den tyska marknaden. 

  

 Varmt välkommen! Herzlich willkommen! 

 
 

 

  

4 juni - Eskilstuna 
Tid: 8.30-10.00 

Plats: Munktell Science Park, 

Portgatan 3 

 

4 juni - Nyköping 

Tid: 12.15-14.00 

Plats: Pelles lusthus,  

Bruksgränd 3 
 

Anmälan  

info@east.cci.se senast den 30 maj 
(Glöm inte ange ort) 

 

Det finns möjlighet att få en kort 
personlig konsultation för att diskutera 

era internationaliseringsplaner med 

Karin, Ninni eller Östsvenska 

Handelskammaren. Meddela 

önskemål om detta vid anmälan. 
  

Arrangörer och kostnad 
Seminariet arrangeras av Östsvenska 

Handelskammaren, Business Sweden 

och Tysk-Svenska Handelskammaren. 

Seminariet är kostnadsfritt men 

uteblivet deltagande, utan att lämna 
återbud (minst fem dagar före), 

faktureras med 300 sek + moms. 

 
 

Mer affärer i Tyskland! 
4 juni: Seminarier i Eskilstuna och Nyköping 

Seminarium:  27 mars, 2015 Visby, Gotland 

Medfinansiärer 

http://cirrus.crmportalen.se/ostsvenska/event.asp?scampainkey=29dda937-c0cb-11e4-b6bc-0050568123af
http://www.danskebank.se/
http://www.gotland.se/

