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Tid Aktivitet Ansvarig

08:15 – 08:30 Registrering – Lätt frukost Svensk Handel – SBBC

08:30 – 08:40 Välkomna – Introduktion Mizanur Kahn – SBBC

08:40 – 09:05 Presentation Bangladeshprojektet Christer Dyrwoold 
– målsättning och affärsmöjligheter – Scoreline
+ möjligheter att ställa frågor 09:05 – 09:25

09:05 – 09:25 Exportfinansieringsstöd – Swedfund Staffan Ahl – Swedfund

09:25 – 09:45 Affärsutvecklingscheckar via Länsstyrelsen Sandra Linde – Länsstyrelsen
och Tillväxtverket – Stockholm 

09:45 – 09:55 Organisation av resor till Bangladesh Momenul Islam – Indcen Resor

09:55 – 10:00 Avslutning Christer Dyrwoold – Scoreline/    
Mizanur Kahn – SBBC

10:00 – 10:30 Diskussioner och ytterligare frågor
+ kompletterande enskild
projektinformation/mingel Samtliga

10:30 Informationsmötet slut
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Syftet:

• Hjälpa svenska företag att etablera goda och lönsamma kundrelationer i 
Bangladesh

• Vidare vill vi ge förutsättningar för de deltagande svenska företagen, att 
till en attraktiv kostnad, erhålla kunskaper om Bangladesh som 
exportmarknad. 

Målsättningen:

• Vi vill att alla deltagare skall ha förutsättningar att kunna sluta 
affärsavtal och göra direkta affärer med parter i Bangladesh, antingen 
redan på plats vid besöket, eller i dess omedelbara närtid därefter
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Ø Ca 160 – 170 miljoner innevånare

Ø En ny medelklass börjar utvecklas – och i en snabbare takt jämfört 
med samma tid i Indien – beräknas idag till ca 50 miljoner (lite osäker siffra dock)

Ø Kraven ökar på bättre levnadsvillkor och ekonomiskt utrymme

Ø Önskemål och krav på bättre infrastruktur, utbildning, hälso- och sjukvård,                  
samt överhuvudtaget allmänna levnadsvillkor

Ø Medvetenheten om bättre miljö- och levnadsvillkor blir mer tydligt

Ø Behovet av smarta energilösningar diskuteras 

Ø Utveckling sker oftare i samarbeten med utländska leverantörer                                             
– intresset för samarbeten med t.ex. svenska leverantörer är stort

Ø Sverige betraktas ofta som ett gott exempel på vilken utveckling 
i levnadsförhållanden, som man kan uppnå. 
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Företag med produkter och tjänster inom följande affärsområden:

v Återvinningsbar och effektiv energibesparing/hantering

v Vattenhantering och vattenrening 

v IT – mjukvaror och systemutveckling 
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Efter formell projektanmälan från minst ca 7, men max 12 företag 
beslutas om projektstart, som innebär följande huvudmoment:

Direktkontakt med varje företag, då vi bl.a. går igenom:

- Målsättningar och önskemål om affärskontakter i Bangladesh

- Produkt- och/eller tjänstepresentationer 

- Affärskultur och vad man skall tänka på i Bangladesh, 
för att öka sina chanser att lyckas i affärer.

- Hur betalningar bäst genomförs, samt vilka risker. som finns att ta hänsyn till

- Andra företagssynpunkter inför projektresan
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9 Maj – onsdag – Dag 1

Inresa till Dhaka. 

10 May  – torsdag – Dag 2

Besök på”The Renewable Energy Show” och ”The Water Management Show”

Deltagande IT – programvaruföretag, genomför ett särskilt informations- och mötesprogram, 
med lokala affärskontakter, som vi arrangerar tillsammans med NCCI.

11 Maj – fredag – Dag 3

Matchmaking med minst 2 – 4 lokala utvalda kunder/disstributörer/potentiella partners per företag.  

Möten och kontaktet med representanter från utländska Handelskammare. 

Besök hos BIDA – Bangladesh Investeringsutvecklingsmyndighet – en serviceavdelning för affärs- och
administrativ information.
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12 Maj – Lördag – Dag 4

Sightseeing i Dhaka, organiserat av NCCI 
Fortsatta affärsmöten från dag 2 och dag 3, och/eller se anläggningar inom sitt respektive
branchområde.

Avslutande middag med alla affärskontakter från dag 2 – 4 på den svenska ambassaden
– värd är Sveriges Ambassadör i Dhaka, Charlotta Schlyter

13 Maj – Söndag – Dag 5

Egna fria aktiviteter samt återresa tillbaka till Sverige.

Vissa tids- och programändringar kan, av praktiska skäl, ev. förekomma. 
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Anmälan med ett mail till: christer.dyrwoold@scoreline.se, samt betalning av 
anmälningsavgiften till Scoreline med bankgironummer: 5647-8514
Senast den 23 mars, 2018.

Deltagaravgifter:
Företag med en årsomsättning lägre än SEK 25 milj./per år, 
betalar en deltagaravgift om SEK 35.000:-
(50% betalas i mars – 50% i april)

Företag med en årsomsättning högre än SEK 25 milj./per år, 
betalar en deltagaravgift om SEK 45.000:-
(50% betalas i mars – 50% i april)

Slutlikvid deltagaravgift:
Slutlikvid, dvs. återstående 50% av deltagaravgiften, betalas till Scoreline

Senast den 16 april, 2018.

Avgiften är ex. moms. Anmälan är bindande
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I deltagaravgiften ingår: 

• Allt förberedande kontaktarbete i projektet – i Sverige och i Bangladesh

• Kontakter med varje deltagande företag, individuella förberedelser och genomgång av varje 
företags affärsmålsättningar med denna satsning, innan avresan till Bangladesh 

• Sökning av och avstämning med utvalda affärskontakter i Bangladesh,  
efter resp. företags önskemål

• Organisation av alla affärsmöten, genomförande av samtliga programpunkter 
på plats i Dhaka, Bangladesh

• Gemensamma transporter till och från alla affärsmöten i Dhaka

• Mat och dryck i det officiella programmet

• Genomgång och uppföljning av varje företags resultat och måluppfyllelser efter resan.

Tillkommande kostnader för deltagarna, är resan Sverige – Dhaka t.o.r., boende i Dhaka, 
måltider, egna utlägg, drycker och resor utanför programmet.  
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Medlemskap i SBBC 

Vi önskar också att de företag som anmäler sig till projektet, blir medlemmar i SBBC.

Medlemsavgifter – årsvis: 
Företag – Omsättning Medlemsavgift per år
Företag med omsättning mindre än 10 miljoner SEK SEK    500:-
Företag med omsättning mellan 10 miljoner och 1 miljard SEK SEK 1.500:-
Företag med omsättning mer än 1 miljard SEK SEK 5.000:-
Institutioner och myndigheter SEK 1.500:-

Erbjudande: Vid anmälan till detta projekt och medlemsanmälan till SBBC för 2018, 
betalar ny medlem dock bara 50% av medlemsavgiften det första året.

Anmälan via www.sbbc.se, eller på mail: inger.wijnbladh@gmail.com. 
Frågor om medlemskapet, kontakta SBBC ordförande, Mizanur Khan på mail: 
mizanurk@gmail.com, eller på telefon: +46 70-319 75 75

Mer information om SBBC finns på hemsidan: www.sbbc.se
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Vill ni ha hjälp med hela resebokningen, med flyg, hotell i Dhaka och övrig 
resehjälp, kan ni kontakta:

INDCEN RESOR - TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

Telefon: +46 8 562 65 000
Direktnummer + 46 8 562 65 012
E-mail: momenul@indcen.se
Adress: Sveavägen 17, Stockholm

Hemsida: www.indcen.se

Sedan 1990 – Statlig resegaranti utställd – Medlem IATA
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Hålltider i projektet:

Informationsmöte om projektet: Torsdag den 8 mars, kl. 08:30 – 10:00

Anmälan till projektet, 
samt inbetalning av anmälningsavgift: Senast den 23 mars, 2018.

Inbetalning av slutlig deltagaravgift: Senast den 16 april, 2018.

Förberedelsearbete med deltagande företag: Under tiden mars – april 2018

Projektets genomförande: Den 9 – 14 maj, 2018
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KONTAKTUPPGIFTER

mizanurk@gmail.com
Mobil: +46 70-319 75 75

christer.dyrwoold@scoreline.se
Mobil: +46 70 575 65 11.


