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Vi gir lokale idéer globale muligheter!

Sparringpartner for næringslivet

Sterke regionale
partnerskap

Løse globale 
utfordringer

Vi skal bidra til at 
norske bedrifter er 
en del av løsningen.

Bærekraftig vekst 
og eksport

Vi skal ta de beste 
norske bedriftene

ut i verden.

Vi skal fremme 
verdiskaping
i hele Norge.



Unikt mandat med tilstedeværelse 
der bedriftene er...
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… og i de viktigste markedene ute



• Markedsanalyser og markedsinnsikt  

• Eksportregler og IPR

• Eksportutviklings- og kompetanseprogrammer 

• Internasjonal markedsrådgiving

• High Potential Opportunities

• Messer, møteplasser og delegasjoner

• Profilering

Generell eksportservice og sparring er kostnadsfritt. Skreddersydd 
rådgivning og deltakelse på messer og events kan subsidieres med 50%. 

Våre tjenester
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Digitalt kompetansesenteret

• Gjennom det digitale kompetansesenteret finner 
du innsikt og kompetanse om markeder og  
markedsforhold og hvordan du kan lykkes med 
omstilling, vekst og eksport.   

• Kompetansesenteret fungerer samtidig som en-
dør-inn for eksportbedrifter med innhold fra 
Eksfin, UD, Norwep m.fl.

• Se kompetansesenter.innovasjonnorge.no
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Eksportsenteret

• Gjennom Eksportsenteret tilbyr våre eksperter rådgiving, 
webinarer og bedriftsinterne kurs i praktisk eksport. 

• Vi kan hjelpe deg å forstå hvordan frihandelsregler, toll, 
moms, leverings- og betalingsbetingelser påvirker 
eksporten til ulike markeder.

• I tillegg tilbyr våre IPR-rådgivere strategiske råd om 
patenter, inngangsstrategier, varemerkeregistrering og 
Freedom to operate. 



8

Internasjonal markedsrådgivning

• Om du vil øke ditt globale salg kan du ta kontakt med
våre markedsrådgivere på et av våre 24 kontorer globalt. 

• Vi kan gi deg sparring om markedsmuligheter og 
markedsforhold, praktisk assistanse, hjelp med å finne 
partnere, åpne dører m.m. 

• Innledende sparring er kostnadsfri, mens skreddersøm 
kan subsidieres med 50% for SMB.

Bedrifter som bruker vår rådgivning har 12,4% høyere 
salgsinntekter og 5,1 % høyere produktivitet

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse; Oxford Research



Eksportutvikling
Vi hjelper deg med din vekst- og inngangsstrategi i nye markeder

Global GatewaysGlobal GrowthInternasjonal markedsutvikling

Ønsker du å legge en plan for hvordan du 

skal vokse og ekspandere internasjonalt? 

I dette workshopkonsept får du konkretisert 

din internasjonale forretningsmodell og plan 

for markedsintroduksjon

Ønsker din bedrift å utforske muligheter i et 

konkret marked? 

Vi tilbyr hvert år ulike Global Growth program for 

grupper av bedrifter innen forskjellige bransjer, der 

hensikten er å forstå potensialet og hva som skal

til for å lykkes i internasjonale markeder

Har din bedrift en ambisiøs eksportstrategi og 

skal inn mange nye markeder?

Vi tilbyr et skreddersydd program for prioriterte 

bedrifter, i en periode på 2-3 år. 

En dedikert prosessleder bistår i utvikling av 

vekstplan, og setter sammen en pakke av 

rådgivnings-, nettverks- og kompetansetjenester 

basert på bedriftens behov. 



Cambi AS
Asker Tjenester fra Innovasjon Norge:

• Bedriftsnettverk
• Tilskudd til miljøteknologi
• Innovasjonslån
• Rådgivning internasjonal satsing
• Rådgivning i internasjonale markeder
• Partnersøk og kobling
• Eksportteknisk rådgivning
• Eksportprogrammet Global Growth
• Synlighet gjennom The Explorer
• Deltakelse på næringslivsdelegasjoner ifm

statsbesøk/offisielle besøk: India (2019), Kina (2018)
• 6 International Business Events i Singapore (2018), 

Cape Town (2018-2020), Beijing (2019), New Dehli 
(2019) 

Kontorer som har bidratt:
• Oslo Viken
• Brasil
• Canada
• Danmark
• India
• Kenya
• Kina
• Nederland

Renser kloakken til 75 millioner mennesker

Foto: Cambi Group

• Polen
• Romania
• Singapore
• UK
• Sør-Afrika
• Sør-Korea
• USA
• Vietnam

Eksempel



High Potential Opportunities (HPO)

• Etterspørselsdrevet program som tar utgangspunkt i  
konkrete markedsbehov og kobler disse mot norske 
komparative fortrinn

• Legge til rette for at norske bedrifter og miljøer kan 
vinne store internasjonale kontrakter (> 500 MNOK)

• I tillegg til markedspotensial er forankring i 
næringslivet og merverdien av Team Norway 
avgjørende

• Bruke bredden av Team Norways tjenester og 
kompetanse for å posisjonere og bistå norsk 
næringsliv



Realisering av HPO-
prosjekter krever tett 
samarbeid i Team 
Norway

ESR



Deltagelse på 50+ årlige 
messer internasjonalt med 
over 700 norske bedrifter.

Delegasjoner (offisielle 
besøk/statsbesøk) siste tre 
år:

• California (digitalt)

• Jordan

• Chile

• India

• Kina

• Baltikum

• Argentina

Fysiske og digitale møteplasser - messer, events og delegasjoner
som synliggjør vår kompetanse, teknologi, innovasjon, investeringer og enkeltbedrifters muligheter i vertslandet



Profilering - The Explorer 
- en digital plattform og kommunikasjonskanal som kobler og posisjonerer bærekraftige løsninger «Pioneered in Norway». 



Takk for oppmerksomheten!

per.niederbach@innovasjonnorge.no


