
      Bli bättre på att göra    

aff ärer med
off entlig sektor
Med hjälp av Anbudsvågen bjuder Karlshamns kommun 
in dig som företagare till ett inspirationsseminarium kring 
temat att göra aff ärer med off entlig sektor.

Du kommer att få en bild av hur regelverket ser ut och får ta del av en
verklighetsbild som slår hål på många av de myter som finns om den
offentliga marknaden. Du får också råd och tips kring hur du framgångs-
rikt marknadsför ditt företag mot den offentliga marknaden.

Under seminariet presenteras konkreta
siffror och exempel på hur det fungerar
i Karlshamns kommun, så att du som 
företagare får en inblick i vilka 
möjligheter som finns att påverka 
processen.
 

Ur programmet
* Medlemskap i Anbudsvågen 

* Så här fungerar den offentliga marknaden 

* Kommunens representant berättar 
   om inköpsprocessen

* Konkreta verktyg 

* Direktupphandlingens nya möjligheter 

* Att marknadsföra sig mot det offentliga 

Tid: tisdagen den 1 april kl  15.00 - 18.00

Plats:  Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn.

Förtäring: Kaff e och kaka i pausen samt smörgåstårta. 
Dagen avslutas med mingel och smörgåstårta.  

Anmäl dig senast 26 mars till Näringsliv Direkt 
via mail naringsliv@karlshamn.se eller telefon 0454-815 00.

Du får ett medlemspaket till Anbudsvågen

– ett startkit för att komma igång med aff ärerna

* Boken ”Konsten att göra aff ärer med off entlig sektor” som ger konkreta råd om 

hur du kan göra för att börja göra aff ärer med den off entliga sektorn.

* Tillgång till direktupphandlingsverktyget SafeTrade (tre månader) – ett enkelt sätt att 

marknadsföra sig mot off entlig sektor och öka möjligheten att få anbudsförfrågningar.

* Åtta nummer av tidningen ”Dagens Samhälle” direkt till ditt företag.

leder små företag till stora affärer



                    Bli bättre på att göra    

aff ärer med
off entlig sektor
Program –  1 april

15.00  Välkommen
Anbudsvågen tillsammans med Ulrika Nordén Johansson, 
näringslivschef i Karlshamns kommun välkomnar lokala företag 
som anbudsgivare.

15.05 – 15.45  Off entlig sektor – möjligheternas marknad
Fredrik Tamm, expert på offentlig marknad från Anbudsvågen 
ger oss tips, fakta och siffror.

15.45 – 16.10  Så här fungerar upphandlingen i Karlshamn
Håkan Anderberg, upphandlingschef, Karlshamns kommun, 
berättar om aktuell inköpspolicy och vad som är på gång.

16.10 – 16.30  Kaff e, kaka och mingel

16.30 – 17.30 Hur ökar du din försäljning mot off entlig sektor?
Fredrik Tamm berättar om olika upphandlingsformer och olika 
sätt att  marknadsföra sig.

17.30 – 17.40  Frågestund
Frågepanel med 
Fredrik Tamm, upphandlingsexpert, DoubleCheck
Håkan Anderberg, upphandlingschef, Karlshamns kommun 
Ulrika Nordén Johansson näringslivschef, Karlshamns kommun.

17.40 Avslutning
Fredrik Tamm sammanfattar eftermiddagen. 

18.00 Mingel och smörgåstårta
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