
Arbetar du med mode och textilier? Söker du affärspartners i Baltikum? 
Följ med oss på Enterprise Europe Network till Kaunas i Litauen där vi besöker 
textilfabriker och deltar i matchmaking  – ett ypperligt tillfälle att knyta 
nya affärskontakter!

Kaunas är Baltikums textilmecka. Här finns en bredd av textilproducerande företag som erbjuder 

allt från tyger,  design, print, sömnad etc. Många svenska företag väljer att jobba med Litauiska 

textilföretag då de anses vara kundfokuserade, har möjlighet att producera små och stora volymer 

och har korta produktions- och leveranstider. 

Under denna resa kommer vi att besöka 3 textilproducerande företag i Kaunas-regionen. Dag 2 

deltar du i matchmaking där du har möjlighet att träffa flera textilföretag från hela Litauen. 

Matchmaking består av en serie korta (30 minuter) förbokade affärsmöten och är ett 

mycket effektivt sätt att träffa nya potentiella affärspartners. 

Detta får du om du följer med till Kaunas, Litauen:

 Besök hos litauiska textilfabriker. 

 Matchmaking. 

 Unikt tillfälle att nätverka och få inspiration.

 Support inför resan och på plats.

 Ökad marknadskännedom och förbättrad kunskap om 

textilindustrin i Litauen. 

MER INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA >>

Följ med på en inspirerande 
affärsresa till Litauen! 

Vid frågor 
kontakta mig!

Elin Berlin
Enterprise Europe Network 

036-30 65 25
elin.berlin@almi.se

Textile Connect 2020
6-7 maj 
Kaunas, Litauen 

https://www.eenjonkoping.se
mailto:elin.berlin%40almi.se?subject=


Prel. PROGRAM (uppdateras inom kort)
Kaunas, Litauen

6 maj Företagsbesök hos textilproducerande företag i Kaunas

 Morgon Uppstart och presentation av deltagande företag. 

  Förmiddag/Eftermiddag Företagsbesök cirka 3 stycken inkl. gemensam lunch 

 Kväll Gemensam middag. 

7 maj Matchmaking 
	 Cirka kl. 09:00 -14:00 Matchmaking- förbokade affärsmöten
 Enligt eget schema

KOSTNAD
Resa och uppehälle bekostas och bokas av medverkande företag. Vi rekommenderar Hotell Park 
Inn By Radisson Kaunas. 
Företagsbesök, matchmaking och support på plats är kostnadsfritt.

ANMÄL DIG genom att registrera dig till matchmakingen via ”knappen” 
till höger eller genom att kontakta Elin Berlin eller Therése Carlbrant. 

VID FRÅGOR KONTAKTA 
Elin Berlin, Enterprise Europe Network tel 036-30 65 25/ mail elin.berlin@almi.se
Therése Carlbrant, Enterprise Europe Network tel 036-30 65 27/ mail therese.carlbrant@almi.se

ANMÄL
DIG HÄR!

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-kaunas?facilitatorId=RHGSEM&cid=a%3Aps%2Bb%3Aggl%2Bc%3Aemea%2Bi%3Abrand%2Be%3Apii%2Bd%3Anob%2Br%3Abrt%2Bf%3Asv-SE%2Bh%3AKUNPR%2Bg%3Aho%2Bv%3Acf&mkwid=sIHK3dcQe_dc&pcrid=352015216068&pkw=%2Bpark%20%2Binn%20%2Bradisson%20%2Bkaunas&pmt=b&slid=&pgrid=71616203275&ptaid=kwd-298594202109&gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu4OeeAaD7H_nBlILUDdoqv_NWxd-xJVKICzzjYz44yACItwfKYgD4xoCSRoQAvD_BwE
mailto:elin.berlin%40almi.se?subject=
mailto:therese.carlbrant%40almi.se?subject=
https://textile-connect-2020.b2match.io
https://textile-connect-2020.b2match.io

