Affärer i Norge?
25 januari 2018 kl: 9-14, TanumStrand i Grebbestad

Vad gäller för svenska företag i Norge och vilka stöd finns?
Norska marknaden känns nästan som hemma. Just därför behöver du ta reda på vad som faktiskt gäller om du vill göra affärer
eller till och med etablera ditt företag i Norge. Nu har du chansen att träffa aktörerna som kan ge dig stöd på vägen.Vi samlar
några av de främsta experterna som delar med sig av sina kunskaper kring export av produkter och tjänster samt etablering.
Med hjälp av ett pedagogiskt exempel visar de steg för steg vilka regler som gäller och vilka möjligheter du har.
Torsdagen den 25 januari är du välkommen till ett kostnadsfritt seminarium med lunch, arrangerat av
Svinesundskommittén (projektet Gränsmöjligheter) i samarbete Grensetjänsten, Skatteverket, KGH V&T Services, Ecus och
Regionalt Exportcenter Västra Götaland. Seminariet riktar sig främst till dig som är företagare och redan gör, eller planerar för,
affärer med Norge.Våra experter ger vägledning så du kan undvika krångel och misstag när du exempelvis skickar varor eller
personal till Norge eller funderar på att etablera företag i vårt grannland. Du får naturligtvis alla möjlighet att ställa dina svåraste
frågor till experterna, både under seminariet och lunchen.

www.gransmojligheter.com/fakta

Läs mer om projektet Gränsmöjligheter – en 161 mil
integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen
Läs mer om Regionalt Exportcenter Västra Götaland
och hur du kan få stöd i företagets exportsatsning

www.verksamt.se/web/vastra-gotaland/vidare-ut-i-varlden

KLICKA HÄR OCH ANMÄL DIG REDAN NU! SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 JANUARI
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25 januari

TanumStrand
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09:00 till ca 14:00

Registrering för seminariet från 08.30.
Seminariet är kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 500 kr.Begränsat antal platser.
KONTAKTUPPGIFTER:

Annika Daisley, Svinesundskommittén

0733 35 85 12, annika.daisley@svinesundskommitten.com

Elisabeth Jonsson, Tanums Kommun
0525-180 76, elisabeth.jonsson@tanum.se

Ur programmet
Vilka stöd finns för att göra affärer i Norge?
Vad behöver du veta när du skickar eller hyr ut personal till Norge?
När är man utsänd respektive etablerad?
Vad gäller vid etablering i Norge: registreringskrav, etableringsordning.
Vad händer när företag korsar gränsen – ett pedagogiskt exempel, steg för steg.
Hur arbetar Regionalt Exportcenter Västra Götaland och de andra företagsfrämjarna.

Vi ingår i projektet Gränsmöjligheter:

Vi ingår i Regionalt Exportcenter Västra Götaland:

OM OSS
Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna
Østfold och Västra Götaland, med syfte att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan
länderna. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Våra fokusområden
är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.
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