Ansök om TRIIP
Nya arbetssätt för att komma ut internationellt!

TRIIP

TM

TRIIP riktar sig till företag, innovatörer och entreprenörer med idéer, produkter
eller tjänster med potential att utvecklas och etableras internationellt.

BE BORN GLOBAL

Förutsättningarna för företag att arbeta internationellt har aldrig varit större än nu. Gamla sanningar som att företaget först måste vara starkt på sin hemmamarknad,
innan en internationell satsning, gäller inte längre.
Många företag breddar sig också mot nya geografiska marknader - men det skulle kunna bli ännu fler företag som tar steget ut i världen.
Genom projektet TRIIP, The Regional Innovation Internationalization Project, får du som har innovativa ideér, eller som representerar ett mikroföretag, från Gävleborg,
Dalarna och Värmland, nu chansen att vara med och utveckla nya metoder för att lyckas internationellt.
Vi tar löpande emot och behandlar ansökningar om att vara i TRIIP - läs mer här i foldern och på www.fpx.se/triip

Ny teknik gör internationaliseringen snabbare, enklare och allt fler företag ser nu bara en enda marknad - den globala.
Svenska företags investeringar i utlandet ökar, liksom utländska företags investeringar i Sverige. Utmaningen för Sverige och svenska företag, inte minst för mikroföretag, är
att skapa bra positioner internationellt.
Via TRIIP kan deltagarna finna nya vägar ut.
Sverige behöver nya entreprenörer och tjänsteföretag som arbetar tillsammans för fortsatt strukturomvandling och internationalisering. Samtidigt behöver näringslivet bli mer
internationellt konkurrenskraftigt.
Innovationskraft har en avgörande roll för den välfärd Sverige kan skapa. Vi konkurrerar i en global, kreativ, kunskapsekonomi.
TRIIP ska bidra till detta arbete. I projektet får innovativa företag från Gävleborg, Dalarna och Värmland chansen att vara med och utveckla nya metoder för att skapa internationellt konkurrenskraftiga produktpaketeringar.
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I TRIIP kan du och ditt företag få hjälp med att analysera din exportsatsning. Vi erbjuder även nätverk och kontakter till olika internationella marknader. Det handlar i bland
annat om marknader inom EU, Indien, ASEAN och Kina.

Hur fungerar det?
En viktig del i TRIIP är att via workshops och seminarier leda deltagarna genom en självutvärderingsprocess. Här ska företagen själva bedöma sin egen mognad och kapacitet
för att klara en internationell lansering.
De företag som av projektet bedöms ha störst möjlighet att lyckas nå ut internationellt, erbjuds olika insatser. Det handlar till exempel om stöd inom:
- idé- och innovationsutveckling
- strategisk marknadsplanering
- branding
- produkt- och tjänstepaketering
- kommunikationsutveckling

Vilka kan vara med i TRIIP?
TRIIP riktar sig till mikroföretag, innovatörer och entreprenörer med idéer, produkter eller tjänster med potential att utvecklas och etableras internationellt.
Det kan också handla om mikroföretag som redan har den internationella marknaden som del av sin tillväxtstrategi - men som vill vässa sina befintliga verktyg.
Ett par skall-krav är att företagen måste vara:
Mikroföretag, det vill säga företag med färre än tio anställda samt en årsomsättning eller balansomslutning som understiger två miljoner euro.
Registrerat i Gävleborg, Dalarna eller Värmland

Kostar det något?
Det kostar inget att ansöka och att delta i självutvärderingsprocessen.
För de företag som tar sig vidare och erbjuds olika stöd, krävs däremot en insats på
5 000 kronor plus moms.
Den insatsen leder vidare till ett ekonomiskt stöd till projektet, en så kallad de minimis.
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SCOUTING

Detta täcker därmed projektets kostnader för att de medverkande företagen ska kunna:
• Delta i workshops
• Resor internationellt för deltagande i affärsmöten och matchmakingevent
• Delta i seminarier och få coachning
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BRANDING

Ansök om att vara med i TRIIP här: www.fpx.se/triip

COACHING

Är du intresserad eller vill veta mer?
Kontakta Fredrik Larsson, projektledare för TRIIP
fredrik.larsson@fpx.se
Future Position X
Nobelvägen 2
802 67 Gävle
www.fpx.se
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STORYTELLING

The Triip Global Exploration Model

TRIIP, The Regional Innovation Internationalization Project, ska främja en kultur bland innovativa företag för att tidigt vilja utveckla en internationellt konkurrenskraftig
produktpaketering. TRIIP finansieras av Tillväxtverket genom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillsammans med klusterorganisationen Future Position X, inkubatorer och andra organisationer som främjar internationalisering, får företag och idébärare möjlighet att bygga upp kompetens och skaffa sig erfarenheter av arbete
på internationella marknader.

Future Position X, Box 975, 801 33 Gävle. Telefon: 026-61 44 00
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