INBJUDAN TILL FRUKOSTSEMINARIUM

SVENSK INNOVATION INTERNATIONELL EXPANSION
LINKÖPING; TISDAGEN DEN 12 MARS, KL. 8-10, CLEANTECH PARK, GJUTERIGATAN 1C
STOCKHOLM; ONSDAGEN DEN 13 MARS, KL. 8-10, BUSINESS SWEDEN, WORLD TRADE CENTER
GÖTEBORG; TORSDAGEN DEN 14 MARS, KL. 8-10: UNITED SPACES, ÖSTRA HAMNG 16
MALMÖ; FREDAGEN DEN 15 MARS, KL. 8-10, UNITED SPACES, NORDENSKIÖLDSG 24
UMEÅ; TISDAGEN DEN 19 MARS, KL. 8-10, P5, STORGATAN 46 A
Business Sweden och Energimyndigheten arrangerar frukostseminarium runtom i Sverige under mars månad för att
informera om de olika internationella program som Energimyndigheten erbjuder.
Programmen syftar till att sprida svenska innovationer som kan bidra till minskad energiförbrukning, energieffektivisering,
minskad användning av fossila bränslen och ökad användning av förnybar energi. Vi riktar oss sig till små och medelstora
företag med ambitioner och resurser för internationell tillväxt och med ett energirelevant, skalbart och lanserat erbjudande.
Genom ett samarbete med Business Sweden erbjuder Energimyndigheten ökad exponering mot internationella investerare
och partners. Detta görs i kombination med främjandeinsatser och rådgivning där förhoppningen är att ge energiinnovationer ökad tillgång till kapital och kompetens för att kunna accelerera sin tillväxt i och utanför Sverige.

Erbjudande 1: Cleantech Hubs programmet; San Francisco, London och Shanghai
•
•
•
•

Förberedande rådgivning och coachning på hemmaplan
Skräddarsytt konsultstöd och support på respektive hubb med avseende på marknadskompetens, exponering mot
internationella investerare och strategisk partnersök
Tillgång till marknadsföringsaktiviteter som investeringskonferenser mm
Tillgång till co-working space på respektive hubb

Sista anmälningsdag till Cleantech Hubs programmet är 22 mars.

Erbjudande 2: BAPI - Business Accelerator programmet; Indonesien
•
•
•

Förberedande rådgivning och coachning på hemmaplan
Skräddarsytt konsultstöd och support på plats i Jakarta med avseende på marknadskompetens och strategisk
partnersök
De deltagande företagen får ett resebidrag för delegationsresorna som ingår i programmet

Det finns platser kvar till höstens program och intresseanmälningar tas emot löpande.

Övriga erbjudanden
Förutom ovanstående program vill vi även informera om andra aktiviteter och erbjudanden med koppling till
internationalisering och Scale-Up som Energimyndigheten har eller är under framtagning.
Se Energimyndighetens hemsida för mer information eller kontakta ditt lokala Business Sweden kontor.

Du är välkommen att anmäla dig till något av frukostseminarierna ovan senast den 6 mars:
mail: daniel.westling@business-sweden.se, tel: +46 72 247 20 56

