
Bakgrund

Den svenska kosmetikaindustrin går på högvarv och det
utländska intresset för svenska produkter är stort. Svenska
produkter har högt förtroende utomlands.

KTF-utbildning anordnar därför ett spännande event på
temat export. Syftet med eventet är att informera om
framgångsfaktorer för en lyckad exportsatsning, regelverk
kring E-handel och hur branschföreningen KoHF och Business
Sweden kan hjälpa just er export.

Preliminärt innehåll

• Successtorys inom kosmetisk exportindustri. 
Marknadsanalys, distribution, partners, avtal, timing –
Viktiga framgångsfaktorer

• Regel och förhållningssätt kring E-handel. Vem är 
egentligen distributör och importör?

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

Klicka här för att säga vad just du tycker att eventet ska 
handla om.

Målgrupp

Svenska tillverkare av kosmetiska produkter som är 
intresserade av export av kosmetiska produkter. Även andra 
intressenter är naturligtvis varmt välkomna.

Export och E-handel - Hur gör man?

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=632638X139613220X37440


Viktig information

Tid & Plats
Seminarium lokalen Venus, Näringslivets Hus, Storgatan 19
(T

(T
-

-
bana Östermalmstorg) 

Onsdagen den 28e november 2018 kl. 14.45 – 18.30

Pris
Eventet är kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande tas en
avgift

avgift
på 500 kr (ex moms) per person ut. Det går bra att utse

ersättare vid förhinder.

Anmälan sker via formuläret på http://ktfutbildning.se/
senast den 23 November 2018.

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

Tid Innehåll

15.00  – 15.20

Välkomna – Vad kan KoHF hjälpa till med för export och E-
handel?

Olof Holmer & Peter Jansson, KoHF

15.20  – 15.40
Swedish Beauty – är du en del av nästa svenska exportsuccé?

Gabriella Danielsson, Business Sweden

15.40 – 16.00

H&M – Export av kosmetik

Carina Hemstrand, H&M

16.00 – 17.00

Ta din e-handel ut i världen  – Har du koll på marknadernas 
regelverk och lokala beteendemönster?

Linda Laszlo Ek, Business Sweden

17.00 - 18.30 Mingel

Olof Holmér
VD KTF

Gabriella Danielsson
Business Sweden

Carina Hemstrand
H&M

Linda Laszlo Ek
Business Sweden

Peter Jansson
KoHF
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