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Export i fokus på årets CAM-dag
Exporten från små och medelstora företag i Östergötland har ökat med 8
procent från 2010 till 2011. Årets CAM-dag vill ge inspiration till fler
företagare att tänja sina gränser och hitta nya marknader, exempelvis i Afrika.
CAM-dagen hålls 11 april på Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping.
Enligt Business Sweden står de östgötska storföretagen för 80 procent av
exporten från länet. Företag med mellan 50 och 249 anställda står för 12
procent och de minsta för 8 procent av exporten. De östgötska företagen blir
också allt bättre på att hitta marknader utomlands. De små och medelstora
företagen ökade exempelvis sin export med 8 procent mellan 2010 och 2011
och den ökningen ser ut att fortsätta.
Centrum för affärsutveckling i mindre företag, CAM, vid Linköpings
universitet vill nu ge ytterligare inspiration att titta utanför landets gränser
under årets CAM-dag, som hålls i Norrköping 11 april, och som har fokus på
internationalisering.
Bland annat presenterar två LiU-studenter i industriell ekonomi, Wilhelm
Henriksson och Erik Winther, sitt examensarbete där de undersökt
möjligheterna för export av svensk informations- och kommunikationsteknik
till Afrika.
- De har gjort sitt examensarbete på uppdrag av Swedfund och har en mängd
idéer hur svenska it-företag ska kunna göra affärer med länderna i Afrika,
söder om Sahara. Många länder i Afrika tar snabbt till sig ny
informationsteknik och här handlar det ofta om att hitta affärsmodeller som
fungerar. Vi hoppas att presentationen ska ge inspiration till att våga titta på
helt nya marknader, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, föreståndare för CAM och
forskare på LiU.

Men det finns inspiration att hämta på flera plan under dagen, flera
presentationer handlar om företag som tänjt sina gränser och hittat ut i
världen. Bland annat ska Christina Stark, vd för Väderstads-Verken berätta om
företagets väg ut på den internationella marknaden, Fredrik Borgsjö berättar
hur LEAD-bolaget Intuitive Aerial tagit sig ut i världen och Martin Carlshamre
från Green Lite berättar hur svensk innovativ butiksinredning i papp ska
spridas runt klotet.
Arne Sandin på Cleantech-företaget Bizcat har dessutom tagit hjälp av såväl
Länsstyrelsen som Cleantech Östergötland och Business Sweden (f d
Exportrådet) för att nå utanför landets gränser.
- Vi vill visa hur vi kan arbeta tillsammans, universitetet, de stödjande
organisationerna och företagen, och hoppas att här finns inspiration för
företagare inom många olika branscher, säger Anna Öhrwall Rönnbäck.
CAM-dagen hålls i år på Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping. Den
11 april 2013.
Hela programmet finns här
För mer information kontakta Anna Öhrwall Rönnbäck, 013 28 25 84,
anna.ohrwall.ronnback@liu.se
Examensarbetet finns här

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska
nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som
publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!
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