
Framgångsrik export

Att ta steget ut på den internatio-
nella marknaden är nödvändigt 
för många företag som vill växa 

och utvidga sin verksamhet. Seminariet 
Framgångsrik export ger dig informa-
tion och inspiration för att börja sälja till 
Norden och övriga exportmarknader. 

Om evenemanget
Dag och tid: Lördagen den 21 mars 2020 kl. 09:30–14:45.  
Seminariet börjar med frukost och avslutas med lunch.
Plats: Vocanasalen , Yrkesakademin i Närpes, Ängskullsvägen 1, Närpes
Anmälan: Senast den 15 mars 2020 på www.finsve.com/narpes
Deltagaravgift: Seminariet är kostnadsfritt. 
Språk: Svenska. Simultantolkning till finska. 
Gratis busstransport från Karleby via Jakobstad och Vasa.

FÖRMIDDAGSSEMINARIUM MED LUNCH

9.30 
Kaffe och frukost
10:00 
Öppning och välkomsthälsningar
Mikaela Björklund,  
fullmäktigeordförande, Närpes stad
Kjell Skoglund,  
VD, Finsk-svenska handelskammaren
Elna Nykänen-Andersson, press- och 
kulturråd, Finlands ambassad i Stockholm
10:10 
Vinnande koncept för livsmedelsexport
Staffan Snellman, exportdirektör,  
Oy Snellmans Köttförädling Ab
10:30 
Sverige och Finland i en allt  
fastare ekonomisk relation 
Anders Ahnlid,  
Sveriges ambassadör i Finland

10:50 
Att skapa ett säljande varumärke
Johanna Stenback,  
producent, Moomin Characters
11:10 
Ett konkurrenskraftigt Norden
Thomas Blomqvist, minister för  
nordiskt samarbete och jämställdhet
11:30 Paus
11:45 
Finland – ett starkt brand internationellt
Elna Nykänen-Andersson
12:00 
Egenföretagare på export
Susanne Skata,  
företagare, Sus Productions Ab

12:20 
Lockar utlandet? Business Finland hjäl-
per ditt företag att växa internationellt
Vilma Rissanen,  
Advisor, Business Finland, Stockholm
12:40 
Marknadsföring  
på den globala marknaden
Kurt-Erik Nordin, VD, NTM 
13:00 
Avslutning och sammanfattning
Mikaela Björklund, Kjell Skoglund och 
Elna Nykänen-Andersson 
13:15 Lunch och nätverkande 
14:45 Seminariet slutar
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Presentation av talarna
Thomas Blomqvist

Thomas Blomqvist är minister med ansvar för 

nordiskt samarbete och jämställdhet. Som 

minister vill Blomqvist  bidra till ett konkur- 

renskraftigt Norden där vi tillsammans främjar 

grön tillväxt baserad på kunskap, innovation, 

mobilitet och digital integration.

Kjell Skoglund

Kjell Skoglund är verkställande direktör för 

Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm. 

Han har ett starkt engagemang för näringslivs-

samarbetet mellan Finland och Sverige. En av 

hans viktigaste uppgifter är att marknadsföra 

finländskt kunnande och finländska företag på andra sidan Östersjön.

Mikaela Björklund

Mikaela Björklund är en erfaren och engagerad 

samhällsbyggare som till vardags jobbar som 

lärarutbildare vid Åbo Akademi i Vasa. Hennes 

forskning och undervisning är inriktad bl.a på 

språklig och kulturell medvetenhet, integre-

ringsprocesser och språkliga identiteter i flerspråkiga sammanhang. 

Staffan Snellman

Staffan Snellman är exportdirektör på Oy Snell-

mans Köttförädling Ab och hör till den andra 

generationen i familjeföretaget Snellman Ab. 

Han och har lång erfarenhet av livsmedelsbran-

schen efter att ha jobbat med olika uppgifter 

inom bolaget i 40 år. I dag ansvarar han för den internationella handeln.

Susanne Skata

Susanne Skata är medieproducent och 

egenföretagare. Hon gör film, podd, tv, radio 

och textproduktion för bl.a. public service. Su-

sanne har över 20 års erfarenhet av kommu-

nikation. Idag jobbar hon i frilansnätverk och 

lever ett mångsidigt företagarliv i både Finland och Sverige.

Anders Ahnlid

Anders Ahnlid är Sveriges ambassadör i Fin-

land. Han tillträdde sin post år 2016 efter att 

dessförinnan varit ambassadör på Sveriges 

ständiga representation vid EU i Bryssel. Ahnlid

har under sin yrkeskarriär arbetat främst med 

handelspolitiska frågor. 

Vilma Rissanen

Vilma Rissanen är advisor på Business Fin-

land i Stockholm och hjälper finska företag 

att starta export och öka sin försäljning i Sve-

rige. Hon har tidigare arbetat inom FMCG-

branschen i Sverige, Danmark och Storbri-

tannien samt med olika exportfrämjande projekt i Skandinavien.

Elna Nykänen-Andersson

Elna Nykänen Andersson är press- och kultur-

råd vid Finlands ambassad i Stockholm. Hon 

har varit journalist och redaktör bl. a. vid Sve-

riges Television. Att främja Finlands synlighet i 

Sverige och att utveckla samarbetet  länderna 

emellan hör till hennes viktigaste uppgifter. 

Johanna Stenback

Johanna Stenback är producent inom Moo-

min Characters-koncernen. Hon har arbetat 

länge med tv-, radio och evenemangsproduk-

tion och är grundaren av produktionsbolaget 

Jokowski. Till hennes uppdragsgivare hör 

bl.a. Finlands riksdag, Svenska Yle och Hanaholmens kulturcentrum.

Kurt-Erik Nordin

Kurt-Erik Nordin har varit VD över 30 år i 

NTM som är ett ständigt växande produk-

tionsföretag. NTM har dotterbolag i 7 länder 

och försäljning i cirka 20 länder. Antalet 

anställda i koncernen uppgår till över 650 

personer.
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