
 
 

  

Erbjudande från Livsmedelsutveckling Sydost  
 

Individuell rådgivning inom export 
Att hitta kunder på en utländsk marknad och inleda en exportsatsning är en 
spännande resa som kräver erfarenhet och rätt strategi. Tillsammans med 
Anders Holm, som har lång erfarenhet av livsmedelsexport och god 
kännedom om den svenska och europeiska livsmedelsmarknaden, kan vi nu 
erbjuda stöd och rådgivning inom export och närliggande områden.  
 
Hur? Rådgivningen bygger på personliga samtal och genomgång av dina och ditt företags 
förutsättningar. Erbjudandet anpassas utifrån dina behov och önskemål, och kan även 
tangera frågor om import, märkning, innehåll och varumärke. Vi för en löpande dialog före 
och under ert samarbete. Allt från någon timmes rådgivning på telefon till ett längre 
samarbete (max 15+10 timmar) är möjligt.  
 

Kort om Anders: Anders Holm har tjugo års erfarenhet av livsmedelsbranschen varav tio 
år som egen företagare med fokus på affärs- och exportrådgivning inom livsmedel. Till 
Anders nuvarande och tidigare uppdragsgivare och arbetsgivare hör bl.a. Herrgårdstoppen, 
Fria Bröd, Frödinge Mejeri, Godbiten och Leksands Knäckebröd. Anders talar engelska, 
tyska, franska och italienska och bor i Vimmerby.   
 

Övrigt:  

• Erbjudandet vänder sig till små och medelstora livsmedelsföretag i Kalmar län. 

• Innan samarbetet kan starta skriver du under en blankett för s.k. försumbart stöd.  

• Livsmedelsutveckling Sydost förbehåller sig rätten att göra ett urval bland intresserade 
företag.  

• Vi lämnar gärna referens från företag som tidigare jobbat med Anders. 
 

Kostnad: Vid några timmars enskild rådgivning utgår ingen kostnad. Vid ett längre 
samarbete står du för ca 20 % av insatsens värde. Prisexempel 15 timmar: 2 000 kr + moms.  
 

Vid frågor och för intresseanmälan, kontakta Carina Hjalmarsson,  

Livsmedelsutveckling Sydost, carina.hjalmarsson@iuc-kalmar.se ǀ 070-365 22 15 

 

 

 

Livsmedelsutveckling Sydost är en del av länets livsmedelsstrategi. Projektet drivs av IUC Kalmar län i 
samverkan med Linnéuniversitetet och LRF Sydost. Projektet finansieras av dessa parter, Region Kalmar län 

och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer under iuc-kalmar.se/projekt/lso 
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