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Så blir din export en succé 

Den svenska kosmetikaindustrin går på högvarv och det utländska intresset för svenska 

produkter är stort. KTF Utbildning anordnar därför en halvdagsutbildning på temat export. 

Syftet med utbildningen är att informera om framgångsfaktorer för en lyckad exportsatsning, 

hur branschföreningen kan hjälpa till samt få ta del av ett globalt storföretags erfarenheter.  

Ur innehållet:  

• Vilken exportservice kan KTF erbjuda sina medlemsföretag? 

• Presentation av Business Sweden’s program Steps to Export 

• Marknadsanalys, Distribution, Partners, Avtal, Timing – Viktiga framgångsfaktorer 

• Handfast rådgivning och anpassade tjänster för internationell försäljning 

• H&M:s och Victoria Soap:s praktiska exporterfarenheter från den globala marknaden 

• KoHF utfärdar så kallade Free Sales Certificates – vad innebär det?  

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig i första hand till svenska tillverkare av kosmetiska produkter som är 

intresserade av export av kosmetiska produkter. Även andra intressenter är naturligtvis varmt 

välkomna. 

Utbildningsprogram 
 

Tid Innehåll 

9.00 – 9.15 Registrering och kaffe 

9.15 – 09.30 Introduktion – Övergripande om export, regleringar och KTF:s roll 

Olof Holmer, KTF 

09.30 – 10.15 Skapa långsiktig och lönsam internationell tillväxt 

Gabriella Danielsson, Business Sweden 

10.15 – 10.45 Kaffe  

10.45 – 11.15 Rollen som exportör – relationer med distributörer och marknadsförare 

Jonny Freij, Victoria Soap 

11.15– 11.45 Regulatoriska utmaningar vid global expansion 

Carina Hemstrand, H&M 

11.45– 12.00 Information om Free Sales Certificate 

Peter Jansson, KoHF 
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Föreläsare 

   
Olof Holmer 
VD, KTF 

Gabriella Danielsson 
Regionchef 
Business Sweden 

 

Jonny Freij 
CEO 
Victoria Soap 

 
 

  

 

Carina Hemstrand 
Expansion researcher 
H&M 

Peter Jansson 
sakkunnig, KoHF 

 

 

 

Viktig information 
 
Tid & Plats 
Merkurius, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
Tisdagen 5 december 2017 kl. 9.00 – 12.00  
 
Pris 
Halvdag: 2500 SEK för medlemmar, 3000 SEK för övriga företag 
Priserna är angivna per person exkl. moms. Utbildningsmaterial och kaffe ingår. 
 
Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast torsdagen den 21 november 2017. 
Anmälan är obligatorisk och bindande men det går bra att utse ersättare vid förhinder. 
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Övrigt 

Vid fulltecknat utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss 
rätten att ställa in utbildningen respektive att få återkomma med nytt tillfälle. 
 
Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se. 
 
Mer information finns på www.ktfutbildning.se  

mailto:ktfutbildning@ktf.se
http://www.ktfutbildning.se/

