INBJUDAN TILL EXPORTSEMINARIUM :

Välkommen till Närpes - staden med sting

S

verige är den viktigaste exportmarknaden för många företag i Närpes och
övriga Österbotten. För flera av dem
är Sverige också inkörsporten till den globala
marknaden.

PROGRAM

Närpes hör till de mest framgångsrika städerna i Finland, framför allt när det gäller
sysselsättning och företagsamhet. Det som
är ännu mer unikt är att invandrarna har
integrerats i samhället och bidrar till den
gemensamma framgången. Med starka företag
är förutsättningarna för att ytterligare öka
exporten till Sverige ypperliga.

Finlands väg ut på den globala
marknaden går via Sverige
Kjell Skoglund,
VD, Finsk-svenska handelskammaren

Kom och lyssna på experternas bästa tips för
hur du drar nytta av Sverige som exportmarknad!

Dag: Fredag den 15 september 2017
Tid: kl 09.00 - 13.30
Plats: Frank Mangs Center,
Kristinestadsvägen 884, Böle
Anmälan: Senast den 8 september 2017
på www.finsve.com/exportnarpes
Deltagaravgift: Ingen.

Öppning
Mikaela Björklund,
Ordförande i stadsfullmäktige, Närpes

Cleantech – exportindustrins räddning?
Rune Westergård, Grundare, CITEC
Varför köper svenskarna
sopbilar och trailers från Närpes?
Kurt-Erik Nordin, VD , NTM
Teknologi, kvalitet och fokus på kunden
Pauli Ojala, VD, Nordautomation
(på finska)
Vad krävs för att slå igenom på en
hårt konkurrerad exportmarknad?
Henry Backlund, VD, Dermoshop
Framgångsrecept för
företagande i Sverige
Anna-Bella Packwood, VD
Hanna Rexhammar,
aukt. revisor Deskjockeys
Seminariet avslutas med lunch
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Presentation av talarna
Kjell Skoglund

Henry Backlund

Kjell Skoglund är verkställande direktör för

Redan år 1996 öppnade Dermoshop sin

Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm.

webbshop. Entreprenören Henry Backlund är

Han har ett starkt engagemang för näringslivs-

pionjär inom e-handel i Finland och Dermoshop

samarbetet mellan Finland och Sverige. En av

är en av de stora aktörerna inom branschen.

hans viktigaste uppgifter är att marknadsföra

Webbutiker och kontor finns även i Sverige,

finländskt kunnande och finländska företag på andra sidan Östersjön.

Estland och Ryssland.

Rune Westergård

Kurt-Erik Nordin

Entreprenören och författaren Rune Wester-

Kurt-Erik Nordin är VD för NTM, ett kraftigt

gård är en övertygad teknikoptimist. Rune har

växande företag med dotterbolag i 6 länder.

under sin karriär varit med om att ta fram flera

Företaget exporterar till ca 15 länder och över

banbrytande miljötekniska lösningar, och han

80 % av omsättningen utgörs av export. NTM:s

tror starkt på att ny och bättre teknik kan lösa

huvudsakliga produkter är komprimerande

de miljöproblem vi har.

sopbilar men också tunga släpvagnar.

Pauli Ojala

Hanna Rexhammar

P
 auli Ojala äger och driver företaget Nordau-

Hanna Rexhammar är auktoriserad revisor och

tomation, som är ledande i Skandinavien på

har arbetat med revision och management-

stockhanteringsprojekt inom skogsindustrin.

frågor i 20 år. Hon är född i Finland och har

Under sin mer än 40-åriga karriär har Pauli

studerat ekonomi i Sverige. Driver företaget

mött alla de olika faserna i ett företags utveck-

Deskjockeys tillsammans med sin man.

ling, från enmansföretag till en verksamhet med hundra anställda.
Mikaela Björklund

Anna-Bella Packwood

Mikaela Björklund är fullmäktigeordförande

Anna-Bella Packwood är redovisningskonsult

i Närpes och även politiskt aktiv på regional

med stort intresse för framtidens tekniklös-

nivå. Som lärarutbildare vid Åbo Akademi

ningar. Arbetat med egen byrå i över 20 år.

i Vasa är hon engagerad i frågor kring

Född och uppvuxen i Sverige med föräldrar som

mångfald samt flerspråkighet i utbildning,

kommer från Finland. Pratar flytande finska.

samhälle och näringsliv.
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