
Känn tyska kunder på pulsen och 
vässa ditt erbjudande! 

Den tyska industrin digitaliseras i allt större utsträckning vilket öppnar nya affärs-
möjligheter för svenska företag. Leverantörer av digitala lösningar, som kan vara 
verktyg för tyska företag att fortsätta sin digitala resa, är efterfrågade. Även andra 
leverantörer i världsklass, med öppenhet inför digital integration med sina kunder, 
spås vara eftertraktade.

För att vara ”bäst när det gäller” erbjuds tio svenska små- eller medelstora företag, med nytänkande 
lösningar på industriella behov, en möjlighet att förbättra sin konkurrenskraft internationellt. 

Vi erbjuder kombinationen av företagsbesök hos världsledande tyska företag, träning i sälj- och pre-
sentationsteknik och skarp slutpresentation inför ett draknäste bestående av tyska inköpare. 

Följ med till München, Tyskland den 22-24 oktober!
n	Besök hos tyska industriföretag i såväl OEM- som Tier 1-ledet.

n	Träning i sälj- och presentationsteknik, anpassat för en tysk 
 målgrupp, tillsammans med välmeriterade tyska företags- 
 och organisationsutvecklaren Thom Purper. 

n	Slutpresentation inför draknäste av tyska inköpare.

n	Marknadskännedom och förbättrad kunskap om tysk affärskultur.

n	Unikt nätverkstillfälle.

Mer information finns på nästa sida!

Vid frågor 
kontakta mig!

Max Sundvall
Enterprise Europe Network 

036-30 65 12
max.sundvall@almi.se
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PROGRAM
München, Tyskland

22 oktober
 Uppstart kl 12.00, Münchens flygplats
 Eftermiddag - Företagsbesök, MAN Truck. Tillverkning av tunga lastbilar.

23 oktober
 Förmiddag - Företagsbesök, HAWE Hydraulik. Nybyggd produktionsanlägging av hydraulik.
 Eftermiddag/kväll - Träning i målgruppsanpassad sälj- och presentationsteknik.

24 oktober
 Förmiddag - Draknäste med tyska inköpare.
 Eftermiddag - Hemresa

Kostnad: 3.000 SEK exkl moms (inklusive resor i Tyskland samt uppehälle). 
Resa till och från München bekostas av medverkande företag.  

Ansök om en av de tio platserna via mail till: max.sundvall@almi.se 

Vid ev frågor kontakta Max Sundvall, Enterprise Europe Network på tel 036-30 65 12 
eller e-post max.sundvall@almi.se

Resan arrangeras i samarbete med Sherlock Who?! GmbH.

Aktiviteterna genomförs inom ramen för projektet ”Industri 4.0 - smart export” som finansieras av Tillväxtverket.

22-24
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2018
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2019

1-5
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2019

Kommande aktiviteter

Matchmaking på Elmia Subcontractor Connect
Svenska och utländska inköpare söker nya leverantörer.
Presentera din lösning under ett förbokat 25 minuters möte. 
» Registrera dig redan idag via subcontractorconnect2018.b2match.io

Bootcamp inför deltagande på Hannover Messe 2019
Enterprise Europe Network samlar ledande svenska små- och medelstora 
företag inför mässan.
Tillsammans med marknadens bästa experter vässar vi er argumentation 
inför mässan och anpassar ert budskap till en internationell målgrupp. 
24-timmars intensivt arbete med tydliga resultat. 
» Tid och plats kommer – anmäl ditt intresse redan idag till max.sundvall@almi.se 

Matchmaking på Hannover Messe 2019
Sverige är mässans partnerland 2019 och strålkastarljuset är på vår innovations-
kraft och ny teknik. 
Förboka möten med potentiella internationella affärspartners. 
Möjlighet att medverka i den svenska paviljongen.
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