Följ med på en inspirerande
affärsresa till Lettland!
Arbetar du med mode och textilier? Söker du affärspartners i Baltikum?
Följ med oss på affärsresa och mässbesök till Riga!
I samband med mässan ”Baltic Fashion & Textile” arrangerar vi besök hos
lettiska textilfabriker samt matchmaking – ett ypperligt tillfälle att knyta
nya affärskontakter!
Detta är den 24:e utgåvan av den internationella mässan ”Baltic Fashion & Textile” – den största
mode- och textilindustrimässan i Baltikum med mer än 9 000 intressenter från 26 olika länder som
besöker mässan varje år. Mässan är erkänd som en av de bästa mötesplatserna inom branschen.
Vi erbjuder kombinationen av företagsbesök, seminarium, mässa och matchmaking. Matchmaking
består av en serie korta (30 minuter) förbokade affärsmöten och är ett mycket effektivt sätt att träffa nya potentiella affärspartners.

Detta får du om du följer med till Riga, Lettland:
 Besök hos lettiska textilfabriker.
 Marknadskännedom och förbättrad kunskap om Baltiskt affärsklimat.
 Mässbesök på Baltic Fashion & Textile.
 Matchmaking.
 Unikt tillfälle att nätverka och få inspiration.
 Support inför resan och på plats.

» MER INFORMATION FINNS PÅ NÄSTA SIDA!

Vid frågor
kontakta mig!
Elin Berlin
Enterprise Europe Network
036-30 65 25
elin.berlin@almi.se

PROGRAM
Riga, Lettland

25-26
APRIL
2019

25 april
 Kl 13:15 uppstart
Hotell Park Inn by Radisson Riga Valdemara
 Eftermiddag - Företagsbesök
- Mezroze. Ett av Baltikums ledande textilföretag som erbjuder allt från tyger, printing
(rotations och digitaltryck) och sömnad. Certifieringar: OEKO-TEX
- Ytterligare företagsbesök meddelas inom kort.
 Kväll
Gemensam middag, plats meddelas inom kort.

26 april
 Förmiddag - Seminarium
- Textilindustrin i Lettland och Baltikum.
		 Mr Gunts Strazds, Chairman, Association of Textile and Clothing Industry
- Affärsklimatet i Lettland
Arta Munkena, Consultant, Business Sweden in the Baltics
 Kl 12:00 -16:00 Matchmaking och mässbesök
Enligt eget schema

KOSTNAD
Resa och uppehälle bekostas och bokas av medverkande företag.
Företagsbesök, seminarium, matchmaking, inträde till mässan och support på plats är kostnadsfritt.
ANMÄLAN
Anmäl dig genom att registrera dig till matchmakingen via ”knappen”
eller genom att kontakta Elin Berlin.
VID FRÅGOR KONTAKTA MIG!
Elin Berlin, Enterprise Europe Network
tel 036-30 65 25 / mail elin.berlin@almi.se

ANMÄL
DIG HÄR!

