VÄX GENOM
INTERNATIONELLT
PARTNERSKAP
INTERNATIONELLT PARTNERSKAP
– EN TILLVÄXTMOTOR FÖR DITT FÖRETAG
Är du i behov av kapital för att ditt företag ska kunna
realiseras eller växa?
Ser du internationellt kapital, fysiskt såväl som intellektuellt, som en möjliggörare för att ditt företag ska
uppnå nästa nivå?
Kontakta oss på Invest in Norrbotten – tillsammans
hjälper vi dig att paketera ditt affärserbjudande samt
identifierar rätt investerare för dig på den internationella marknaden.

VÅRT ERBJUDANDE INVESTERINGSPROSPEKT OCH
INTERNATIONELLA NÄTVERK
Det är en hård konkurrens om investerare på den
internationella marknaden. För att sticka ut ur bruset krävs starka och intressanta affärserbjudanden,
paketerade i attraktiva investeringsprospekt.
Projektet erbjuder hjälp via erfarna affärsutvecklare
och formgivare att ta fram ett internationellt konkurrenskraftigt investeringsprospekt. Därefter bidrar
vi med vårt internationella nätverk för att hitta rätt
partner och/eller samarbeten för dig och ditt företag.

STRATEGISKA SAMARBETEN ÄR AVGÖRANDE
I samarbete med andra aktörer utvecklar och paketerar vi regionala affärserbjudanden för internationella
investerare och
etablerare.
Som potentiell
kund, leverantör
eller strategisk
partner till en internationell investerare kan ditt företag
utgöra en viktig
pusselbit i regionens erbjudande.
Fler affärer till regionen och fler affärer till dig genom
fler internationella
partnerskap!

“Med vår globala närvaro
och kompetens matchar vi
norrbottniska affärserbjudanden
med internationella investerare
från den tyska marknaden!”
Anna Liberg, Landschef
Business Sweden och
Handelssekreterare Tyskland

VI SÖKER DIG SOM
• Har ett företag som vill växa genom bland
annat strategiskt partnerskap eller genom att ta
in en ny delägare.
• Har en affärsmöjlighet som är internationellt
konkurrenskraftig.
• Har ett företag som verkar i Norrbotten

REFERENS

TREEHOTEL
Treehotel är ett av de företag som deltagit i
projektet ”Fler internationella affärer till Norrbotten”.
Företaget har fått värdefull hjälp i att paketera
sitt erbjudande i ett attraktivt investeringsprospekt för framtida internationella partnerskap.

“De lärdomar och den kunskap som vi fått om
vår egna internationella konkurrenskraft och
vårt
erbjudande har varit mycket betydelsefullt för
oss.”
Britta Stoltz-Lundström
Ordförande och delägare i Treehotel AB

Om projektet:
Internationella investeringar och etableringar till Norrbotten
Invest in Norrbotten driver strukturfondsprojektet ”Internationella investeringar
och etableringar till Norrbotten”. Projektets övergripande mål är att bidra till en
ökad internationell affärsförmåga hos små till medelstora företag i regionen via
investeringsfrämjande arbete i en global konkurrens.
Huvudsakliga aktiviteter är att ge företag/platser möjlighet att utveckla och
paketera sina behov till relevanta affärserbjudanden, samt att verka för fler klustersamarbeten i befintliga och nya affärsområden. Projektet innefattar reglerna
för försumbart stöd.

Kontakta oss
så berättar vi mer

Natalie Sidén
Investment Manager
Tel: +46 (0)72-566 56 60
natalie@investinnorrbotten.se

Malin Fagerkull
Investment Manager
Tel +46 (0)70 777 78 49
malin@investinnorrbotten.se

