
   
      
     

Få fler anbud i din kommun! 
Vi inspirerar fler företag att göra affärer med offentlig sektor

www.anbudsvagen.se
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DoubleCheck bjuder gemensamt med 
kommuner, bransch- och företagarorganisa-
tioner runt om i landet till en näringslivsträff 
nära Er. 
Vi vill främja dialogen mellan företag och det 
offentliga. Vi presenterar regelverket i korthet 
och ger råd och tips hur man framgångsrikt 
marknadsför sitt företag inom den offentliga 
marknaden. Upphandlingsavdelningen    redogör 
för hur kommunen arbetar. Alla deltagare får 
ett medlemspaket med användbara verktyg för 
att snabbt komma igång. Vi visar i stora drag 
på hur inköp görs och hur fördelningen ser ut 
mellan branscher samt typ av upphandling.  
 

På ett pedagogiskt och lättförståligt sätt  
breddar vi kunskapsnivån. Vi slår hål på myter 
och tar bort komplexiteten. Med ökad förståelse 
får företagare fler affärer och kommunen fler 
anbud.

Vi har föreläst runt om i hela Sverige 
på uppdrag av bland annat kommuner, 
Nyföretagarcentrum, ALMI Företagspartner i 
Värmland och Mälardalen samt Vårdförbundet. 

Seminariet kostar 25 000 kr. I priset ingår 
plats för 25 deltagande företagare samt 
medlemspaket till dessa. 

•	 Boken	 “Konsten	 att	 göra	 affärer	 med	 offentlig	
sektor”	 som	 ger	 en	 övergripande	 bild	 samt	
konkreta	 råd	 om	 hur	 man	 kan	 göra	 för	 att	
börja	göra	affärer	med	den	offentliga	sektorn.	

•	 Bevaka	 upphandlingar	 som	 sker	 i	 hela	 landet	
genom	 vår	 partner	 Licitio	 (tre	 månader).	

•	 Tillgång	till	direktupphandlingsverktyget	SafeTrade	
(tre	månader)	som	är	ett	bra	och	enkelt	sätt	att	
marknadsföra	sig	mot	offentlig	sektor	och	därmed	
öka	 möjligheten	 att	 få	 anbudsförfrågningar.	

•	 Åtta	nummer	av	tidningen	“Dagens	Samhälle”.

Här har företagarna inspirerats av  
Anbudsvågen: 

Arvika   Helsingborg Sundsvall 
Botkyrka Jönköping Sunne  
Eda	 	 Karlstad		 Säffle	  
Falkenberg Kil  Torsby 
Filipstad  Kristinehamn Uppsala
Forshaga Munkfors Västerås 
Grums  Sala  Årjäng 
Hagfors  Sollefteå Örebro 
Hammarö Storfors 

Alla deltagande företagare får:

Anbudsvågen drivs av:                Partners:      

Så här säger en av våra uppdragsgivare

                Seminariet inspirerade definitivt till känslan att ”alla kan vinna en upphandling”.         
                  Anbudsvågens talare stod för en bra mix av fakta blandat med konkreta exempel 
ur verkligheten. Det inspirerade företagarna i vår region att se affärsmöjligheterna och 
öka viljan att marknadsföra sig och delta i den offentliga affären. 

,, ,, Bengt Tingdahl, Kanslichef
    Hammarö kommun          
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Vi inspirerar fl er företag att göra 
affärer med offentlig sektor
DoubleCheck bjuder gemensamt med 
kommuner, bransch- och företagarorga-
nisati oner runt om i landet ti ll en närings-
livsträff  nära Er. 

Vi vill främja dialogen mellan företag och 
det off entliga. Vi presenterar regelverket i 
korthet och ger råd och ti ps hur man fram-
gångsrikt marknadsför sitt  företag inom 
den off entliga marknaden. Upphandlings-
avdelningen redogör för hur kommunen 
arbetar. 

Vi visar i stora drag på hur inköp görs och 
hur fördelningen ser ut mellan branscher 
samt typ av upphandling.

På ett  pedagogiskt och lättf  örståligt sätt  
breddar vi kunskapsnivån. Vi slår hål på 
myter och tar bort komplexiteten. Med 
ökad förståelse får företagare fl er aff ärer 
och kommunen fl er anbud.

Vi har föreläst runt om i hela Sverige på 
uppdrag av bland annat kommuner, 
Nyföretagarcentrum, ALMI Företags-
partner i Värmland och Mälardalen 
samt Vårdförbundet.

Seminariet kostar 25 000 kr. I priset ingår
plats för 25 deltagande företagare samt
boken ”Konsten att  göra aff ärer med 
off entlig sektor”.

Så här säger en av våra uppdragsgivare
              Seminariet inspirerade defi niti vt ti ll känslan att  ”alla kan vinna en upphandling”
              Anbudsvågens talare stod för en bra mix av fakta blandat med konkreta exempel
ur verkligheten. Det inspirerade företagarna i vår region att  se aff ärsmöjligheterna och 
öka viljan att  marknadsföra sig och delta i den off entliga aff ären.

Madelen Richardsson
Chef NäringslivsSamverkan

Kristi nehamn” ”
Alla deltagande företag får:
• Boken “Konsten att  göra aff ärer med off entlig 
sektor” som ger en övergripande bild samt 
konkreta råd om hur man kan göra för att  börja 
göra aff ärer med den off entliga sektorn.

• Tillgång ti ll direktupphandlingsverktyget 
SafeTrade (tre månader) som är ett  bra och 
enkelt sätt  att  marknadsföra sig mot off entlig 
sektor och därmed öka möjligheten att  få 
anbudsförfrågningar.

• Ått a nummer av ti dningen “Dagens Samhälle”.

Anbudsvågen har bl.a. varit i:

Arvika
Botkyrka
Eda
Falkenberg
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö

Helsingborg
Jönköping
Karlstad
Kil
Kristi nehamn
Munkfors
Sala
Solleft eå
Storfors

Sundsvall
Sunne
Säffl  e
Torsby
Uppsala
Västerås
Årjäng
Örebro

www.doublecheck.se/anbudsvagen

Anbudsvågen drivs av: i samarbete med partners:


