
 

Vill ditt företag växa 
och göra affärer med 
andra länder? 

Vi hjälper dig nå nya 
försäljningsmål 

E PORTSAMVERKAN 
BLEKINGE 



 
 

 

 
  

 

 

Exporterande företag är grunden för Sveriges 
och Blekinges utveckling. Därför finns vi i 
Exportsamverkan Blekinge. Vi vill göra det 
lättare för Blekinges företag att göra affärer 
med andra länder. 

Vi lotsar dig till rätt stöd för att ditt företag 
ska få skräddarsydda lösningar utifrån 
företagets behov. Att konsultera oss kostar 
inget. 

Exportsamverkan Blekinge kan hjälpa dig 

• att hitta affärskontakter utomlands 
• med affärsutvecklingscheckar för att 

exempelvis ta fram en plan för ditt 
företags exportsatsning 

• med stöd till konsulttjänster och 
deltagande på mässor 

• med exportfinansiering och krediter 
• att undersöka marknader 

eller hitta nya 
• att hitta produkter som du vill importera 

för att stärka ditt erbjudande 
• att tolka utländska lagar och regler 



Almi Företagspartner Blekinge 
Erbjuder rådgivning, affärsutveckling och finansiering för 
att göra det lättare för små och medelstora företag att växa 
internationellt. Erbjuder exportlån till små och medelstora 
företag som vill satsa på export inom alla branscher. 

Business Sweden 
Hjälper företag öka sin globala försäljning genom att korta tid 
till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minimera risker. 
Hjälp med affärsutveckling genom kostnadsfri rådgivning. 
Skräddarsydda tjänster med lokal förankring inom exempelvis 
marknadsanalys, partnersök, företagsetablering och rekryte-
ring på världens mest attraktiva marknader. 

Enterprise Europe Network EEN 
Erbjuder kostnadsfria tjänster till små och medelstora företag 
som vill växa på en internationell marknad. Kan hjälpa ditt 
företag att hitta internationella affärspartners samt att förstå 
EU-regler och hitta EU-finansiering. 

Exportkreditnämnden EKN 
Säkrar dina kundfordringar i exportaffärer med en garanti. 
Ökar din exportförsäljning genom att erbjuda kredit till dina 
kunder. Finansierar din export och ger dig bättre likviditet 
genom samarbete med bank och Almi. Hjälper även dig som är 
underleverantörer till exporterande företag. 

Region Blekinge 
Region Blekinge erbjuder affärsutvecklingscheckar för interna-
tionalisering som exempelvis kan finansiera extern kompetens 
för att utarbeta exportstrategier. Vi kan också ge stöd för an-
dra typer av konsulttjänster och deltagande på mässor. Region 
Blekinge är samordnare för arbetet inom Exportsamverkan 
Blekinge och arbetar också med andra insatser för att utveck-
la Blekinges näringsliv. 



 
 

MED FINANSIERING FRÅN 

tillvver~!l~ " ,.. 

Kontaktuppgifter och mer information finns på
www.verksamt.se/blekinge 
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Exportsamverkan Blekinge är ett samarbete mellan 

Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network, 
Exportkreditnämnden och Region Blekinge. 




