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Kl 11.00-12.00: Innovationsprocesser

Vill ni bli bättre utrustade för utmaningar som 
berör ny teknik och samspelet med människan, 
interaktionsdesign eller digitalisering?

Kristin Hammarberg, designer, och Sofia Larsson, 
forskare, från RISE Interactive, presenterar hur deras 
forskningsprojekt kan bidra till att företag får ökad 
förståelse för interaktionsdesign och innovations-
processer i deras verksamhet.
 
Boka tid för ditt företag att träffa Kristin och Sofia - 
de vill lyssna till era specifika utmaningar i området 
interaktionsdesign, digitalisering och innovation - så att 
de kan utforma bra och enkla samarbetsformer i 
projektet DesignIT. Samtalet kan ge er råd och tips 
och leda till att ni får hjälp med er utmaning.

Gör din bokning till kristin.hammarberg@tii.se 
eller 076- 204 12 68. 
 
Läs mer om RISE Interactive här: www.ri.se/interactive 
och www.designitnorth.se

Kl 13.00-14.00: Import

Import! Är du intresserad av att köpa in 
produkter till din verksamhet från andra 
länder? Export! Vill du sälja till kunder i 
andra länder?

Vad behöver du känna till för att börja med import och 
export?  Vad gäller kring hanteringen av tull och tullav-
gifter? Hur ska det redovisas? Behöver jag en försäkring? 
Vad gäller kring betalningar; i förskott och i så fall hur 
mycket? Hur säkerställer jag att leveranserna fungerar? 

Peter Larsson från Norrbottens Handelskammare visar 
var du hittar svar på dessa och andra frågeställningar 
kring import och export.

http://www.norrbottenshandelskammare.se/

Kl 14.30-16.30: Tolv nycklar som 
skapar tillväxt i företag

Känner du att det behövs ny kraft för att hålla igång din 
tillväxt eller behöver du hitta nya vägar om den stannat 
av?

Kari Kumpula, Affärsrådgivare vid Almi Nord, presente-
rar hur man kan dra nytta och lära sig av hur de snabb-
växande bolagen tänker och agerar. 

De finns i alla branscher och växer med lönsamhet!  
Vi kommer att berätta varför begrepp som exempelvis 
”svordomar”, att stå ”stadigt på ett ben”, skapa ”lyft” 
och sätta nya ”glasögon”, och ”kombinnovera” är viktiga 
förhållningssätt.

Detta evenemang är en del i Almis uppdrag att skapa 
tillväxt i små- och medelstora företag. Almi använder 
Ahrens metodik i sin tillväxtrådgivning där de också 
samverkar med Luleå Tekniska universitet och Umeå 
universitet.

Du kan själv fritt välja i vilka seminarier du vill delta. 
Allt är kostnadsfritt. Anmäl dig här: http://simplesignup.se/event/94324

TRE VÄGAR TILL TILLVÄXT I KALIX
Onsdag 26 april, Hotell Valhall

Vi bjuder på mingellunch och möjlighet till att knyta nya affärskontakter mellan kl 12.00-13.00


