
Exportframgångar beror inte på slumpen 

utan på fokus och en medveten strategi!  

 

Internationell Företagsutveckling, Steps to Export  
 

Start:   Onsdagen den 17 februari 2016 kl. 09.00 – 13.00  

 

Plats:   Träcentrum, Framtidsvägen 1, Nässjö  

 
Träcentrum och Business Sweden vill tillsammans bidra till en ökad kompetens med exportkunskap för den 

småländska träbranschen – vill du vara med? 

 

Steps to Export 

Med hjälp av Steps to Export och de regionala exportrådgivarnas stöd kan du fylla på med de kunskaper, 

strategier och insikter som behövs för att göra rätt val och framgångsrikt lägga upp ditt internationella 

arbete.  

 

Programmet riktar sig till företag som har en etablerad kundbas i Sverige eller på exportmarknaden och 

som vill skapa en struktur som gör det möjligt att växa internationellt på ett effektivt och målinriktat sätt. 

 

Under 5 halvdagar går vi igenom viktiga delar av exportprocessen och anpassar dem till de deltagande 

företagens individuella förutsättningar och behov.  Innan programmet startar har du möjlighet att träffa 

en kvalificerad rådgivare för en genomgång av just ditt företags exportförutsättningar. Mellan de gemen-

samma gruppmötena coachas du av en personlig exportrådgivare. Efteråt kommer du att ha en export- och 

handlingsplan som beskriver vart och hur du skall använda dina resurser för att få bäst avkastning på din 

satsning. 

 

Vi träffas i grupp på Träcentrum följande datum kl. 09:00-13:00:  

17 februari 2016, 9 mars 2016, 6 april 2016, 11 maj 2016 och avslutningsmöte 15 juni 2016. 

 

Vi kommer att arbeta med att få svar på frågor som: VAD ska jag exportera? VEM är min kund? VILKEN 

marknad efterfrågar det jag erbjuder? HUR  ska jag ta mig in på en ny marknad mm 

 
Pris All tid som Business Swedens handledare och coacher lägger på grupp-övningarna och den personliga 

coachingen är kostnadsfri och ingår i Business Swedens speciella satsning på småföretag. För material 

(kompendium, USB-minne med förberett arbetsmaterial etc.) samt fika tar vi ut en avgift på 2 000 kr/

företag exkl. moms totalt för alla träffarna.  
 

Anmälan senast 30 december till: kristina@tracentrum.se För mer info: 

 

Kristina Fagerström   0380- 554316  kristina@tracentrum.se 

Karin Darlington   0704-687733  karin.darlington@business-sweden.se 

Johannes Falkeström  0722-476054 johannes.falkestrom@business-sweden.se 

Missa inte denna chans att öka din exportkompetens  


