Sweden

Chans till att träffa nya samarbets- och affärspartners på ITB i Berlin i mars.
Följ med Almi Mitt och Enterprise Europe Network (EEN) på Europas största resemässa ITB, Berlin
7-11 Mars (https://www.itb-berlin.de/en/). EEN arrangerar matchmaking möten (Meet and Match @
ITB 2018) på plats den 7-9 Mars, som gör det möjligt för dig att prata med potentiella samarbets- och
affärspartners på ett målinriktat och tidseffektivt sätt.
 Registrering för EENs matchmakingmöten (Meet and Match @ ITB 2018) sker kostnadsfritt
på https://itb2018.b2match.io/
Fokusområdena på årets Matchmaking på ITB är:
• Health, medical and spa tourism
• Digital solutions for the tourism sector
• Leisure and business tourism

Mötena förbokas innan och under matchmaking sessionerna får du möjlighet att tala med flera
intressanta företag som matchar din registrerade profil och efterfrågan, så när du kommer in på
mässområdet vet du VEM du ska träffa, NÄR ni ska träffas och VAD syftet med mötet är! EENs
matchmakingmöten på ITB är ett snabbt och effektivt sätt att introducera sig till ett stort internationellt
företagsnätverk.
EEN Berlin är huvudarrangör till detta matchmaking event och då vi har lokal representant i EENs
sektorgrupp inom ”Tourism & Cultural Heritage” är vi via vår värdorganisation Almi Mitt svensk
medarrangör och kommer finnas på plats. Registrering för EENs matchmakingmöten är kostnadsfri,
företagaren bekostar själva resa, logi och inträde till mässområdet för ITB.
Vad säger deltagare från 2017?
"Due to our participation in 2017 we found at least three new cooperation partners/clients!" Ulrich
Berger, itour city guide GmbH
"The Matchmaking event during ITB was great and useful. The meeting point, space and equipment
made our meeting way much easier and pleasant" Pavlina Zychová, MyStay
“A trade fair stand for all international meetings – this approach saves time and research work!
Sometimes one can also find interesting contacts among all the participants one has not thought of
before – unexpected and valuable” „Input“! H. Schlotzhauer, Art & Commerz Potsdam e.V.

een.ec.europa.eu

Vad gör Enterprise Europe Network (EEN)?
EEN ett stort internationellt affärsnätverk som erbjuder kostnadsfri (EU-finansierat) personlig
rådgivning till små och medelstora företag som förbereder sig för en internationell satsning. Vi finns
främst i Europa men även på andra stora marknader som USA, Kina och Ryssland. Nätverket består
av ca 600 organisationer i ett 60-tal länder och har stark lokal förankring i respektive region. Vi som
arbetar med Enterprise Europe Network för Almi Mitt heter Terese Nordquist (Västernorrland) och
Sandra Festin (Jämtland, Härjedalen). Förutom att vi erbjuder rådgivning till företag gällande
internationalisering arbetar vi även med förmedling av internationella affärskontakter och för att hitta
affärspartners som passar ditt företag har vi möjligheten att använda oss utav verktyg som EEN
erbjuder, bl.a matchmaking vid större mässor, databas (www.eenmatch.eu) med flera tusen företag
som söker affärssamarbeten internationellt och inte minst genom nätverkskollegor i andra länder.
Almi Mitt är värdorganisation för EEN i region Jämtland, Härjedalen och Västernorrland.
För information och frågor kontakta:
Sandra Festin, Affärsrådgivare Internationalisering, Almi Mitt/Enterprise Europe Network Jämtland,
Härjedalen. Sandra.festin@almi.se tel: 0730 441 454.
Terese Nordquist, Affärsrådgivare Internationalisering, Almi Mitt/Enterprise Europe Network
Västernorrland. Terese.nordquist@almi.se tel: 0704 066 123.

een.ec.europa.eu

Page 2

