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Exportcenter Västra Götaland 
är ett samarbete mellan



Hur tar du steget vidare ut i världen?
Att satsa på en ny marknad väcker ofta många frågor. För att enklare kunna 

leda dig till rätt svar, har vi delat in det vi kan hjälpa dig med i fyra områden.

En helt ny 
marknad

Vägar till utveckling Regelverk i andra länder Frågan om finansiering



Västsvenska 
Handelskammaren, 
Business Sweden, 
Enterprise Europe

Network och Business 
Region Göteborg hjälper 

dig med detta.

En helt ny marknad
Möjligheterna på andra marknader är många, men det är mycket att 

tänka på.

Av aktörerna i Exportcenter Västra Götaland kan du få praktisk hjälp 

med bland annat

• analys av en potentiell marknad

• att ta fram en exportstrategi

• strategisk rådgivning kring vägval och affärskulturer i andra länder

• insikter om marknad och försäljningspotential

• tillgång till affärsnätverk och utländska affärspartners.



Industriell Dynamik, 
Almi Väst och 

Västra Götalandsregionen 
hjälper dig med detta.

Vägar till utveckling
Det finns olika stöd du kan få för att effektivisera din produktion, lösa 

utmaningar i utvecklingsprocessen eller stärka din konkurrenskraft.

När ditt företag vill ta steget till en internationell marknad kan du

• få stöd i produkt-, affärs- och tjänsteutveckling

• hitta medfinansiering av dina utvecklingsinsatser

• skapa kontakt med universitet, högskolor, forskningsinstitut 

och utvecklingscenter

• få tillväxt- och innovationsrådgivning

• delta i mentorprogram och coaching.



Västsvenska 
Handelskammaren, 

Enterprise Europe Network
och Business Sweden 
hjälper dig med detta.

Regelverk i andra länder

Du kan få hjälp med

• EU-direktiv

• CE-märkning

• moms

• tullregler, transportregler och 

tullhantering

• klassificering och cer8fikat

• intyg och frakthandlingar.

Du kan även få rådgivning om

• leveransvillkor i andra länder

• försäljningsmöjligheter i ett 

annat land

• hur du anställer personal i ett 

annat land

• valutarisker och 

utlandsbetalningar

• internationell logistik.

När du ska ge dig in på en marknad utanför Sverige 

finns det olika regelverk du behöver känna till.



Almi Väst, EKN, SEK, 
Västra Götalandsregionen 

hjälper dig med detta.

Frågan om finansiering
Finansiering är en viktig pusselbit vid en 

utlandssatsning.

Vänd dig till Exportcenter Västra Götaland för att diskutera

• lån

• rörelsekapital

• riskkapital

• internationaliseringscheckar

• exportkrediter

• garantier mot betalningsrisker.



Kontakta oss för att ta steget 
vidare ut i världen

På verksamt.se/vastragotaland kan du hitta kontaktuppgifter 

till rådgivare och organisationer.

Du kan också maila till helpdesk@exportcenter-vg.se

så hjälper vi dig till rätt stöd, av rätt aktör, i rätt tid.






