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BAKGRUND 

Business Sweden i Norge bjuder in till seminarium och branschmässa för att ge ditt bolag en unik 

möjlighet att komma i kontakt med beslutsfattare hos världsledande bolag inom olja- & 

gasutvinningsteknik 

  

Norsk leverantörsindustri mot olja & gas är inne i en kraftful tillväxtfas drivet av höga oljepriser och nya stora 

fyndigheter inom offshoresektorn. Många norska bolag har ett stort behov av och intresse för de resurser och den 

kompetens som finns i Sverige.  

  

Undervattensanläggningar, s.k. subsea-anläggningar, är det segment inom den globala olja- & gasindustrin som 

upplever starkast tillväxt. Hälften av alla fält som byggs ut på världsmarknaden är subsea-fält. Den norska 

subsea-industrin levererar 60 procent av världens alla subsea-installationer och återfinns ett par timmar sydväst 

om Oslo.  

  

9 APRIL: OLJA- OCH GASSEMINARIUM PÅ SVERIGES AMBASSADÖRS RESIDENS I OSLO 

Ditt företag får förståelse för offshorebranschens struktur, möjligheter och kommande projekt genom inbjudna 

talare från bland annat Lundin Petroleum, FMC, Aker Subsea och GE Oil & Gas. Dessutom avslutas dagen med 

mingel och möjlighet att initiera kontakter med potentiella kunder inför den kommande mässan. 

  

10-11 APRIL: UTSTÄLLNING I SVERIGE MONTERN PÅ SUBSEA VALLEY MÄSSAN I OSLO (SEPARAT 

UPPLÄGG) 

Ditt företag får chansen att ställa ut i Business Swedens Sverigeavdelning på Subsea Valleys tvådagarsmässa 

SSV 2013 (mässplats ingår). Där skapar ni kontakt med upp emot 150 bolag inom subsea-industrin genom 

föreläsningar, mässa och mingel. 
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INKLUDERAT FÖR SEMINARIEDELTAGARE DEN 9 APRIL 

Seminarium och mingel på svenska ambassadörens residens i Oslo den 9 april 

Roll-up och marknadsföringsmaterial exponerat på residenset den 9 april 

Inträde till mässan SSV 2013 den 10-11 april (inte inkluderat konferenspass) 

Inte inkluderat (kontakta Business Sweden i Oslo för info om utställarpaket) 

− Konferensdeltagande på SSV 2013 för 2 deltagare 

− Utställningsplats på SSV 2013 på 2 x 2 meter (extra plats kan köpas till självkostnadspris) 

− Tillgång till mötesrum för individuella möten under SSV 2013 (administreras av Business Sweden) 

− Exponering med logo i SSV 2013:s mässbroschyr på sverigesida och företagspresentation i Business 
Sweden’s mässfolder 

 

 

 



ACCEPT AV DELTAGANDE SEMINARIUM 

 
Projektet beskrivs i ”Olja- & gasseminarium och mässa, April 9-11” 

Anmälan går ut den 2013-03-15. 

Arvode: 

 Deltagande, antal ____ a NOK 8 000      NOK ____________ 

   

Anmälan är bindande, Business Sweden förbehåller sig rätten att talare kan komma att ändras   

Betalningsvillkor: 

• 100% av det arvodet kommer att faktureras vid utförd aktivitet 

• Fakturering sker i SEK (se ovan). Betalningsvillkoren är 30 dagar 

efter faktureringsdatum. Moms tillkommer då det är möjligt att 

tillämpa.  
 
• Business Swedens ”General Conditions for Participation in Joint 

Export Activities” (senast uppdaterad januari, 2013) står som grund 
till utförandet av projektet. 

 

Offerten accepteras härmed av: 

 

____________________________________ _____________ 

(signatur)   (datum) 

 

____________________________________ 

(namnförtydligande) 

 

____________________________________    _____________ 

(företag)   (org nr) 

 

____________________________________________________ 

(faktureringsadress) 

 

 
Vänligen faxa/maila ett signerat exemplar av denna sida till:  

Rebecka Hero Andersson, Acting Country Manager,Business Sweden i Oslo 

Fax: +47 22 87 88 60 

Magnus.dahlin@business-sweden.se/henrik.emilson@business-sweden.se 
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