


INVEST HALLAND 
– EN KÄLLA AV 
AFFÄRSMÖJLIGHETER



Att mötas är att växa, brukar det sägas. Oftast handlar 

det om när människor möts under de bästa av förutsätt-

ningar. Men det kan lika gärna handla om företag. 

invest halland arbetar för att få företag att mötas och växa 

tillsammans. Vi har kunskapen som behövs för att para ihop 

halländska företag med internationella, för att båda ska få 

möjlighet att expandera sin verksamhet och vinst. 

I den här broschyren kan du läsa om hur vi arbetar och  

vad företag tjänar på att samarbeta med oss. 

invest halland ägs av Region Halland och kommunerna 

Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och  

Varberg. Kontoret ligger i Halmstad. 



”VÅR ARBETSMETOD
ÄR ETABLERAD OCH 
BEVISAT EFFEKTIV”





VAD VI VET



Möjligheternas metod

Det finns en hel del företag i Halland som skulle tjäna på 

att samarbeta med utländska partners. Det finns även en 

hel del utländska företag som är öppna för att investera 

i Sverige.  

Tyvärr har många av de halländska företagen varken tid eller 

resurser att etablera sig i utlandet. De kan vara i behov av stöd 

för att kunna lägga mer energi på att utveckla sina affärer och 

sin verksamhet på hemmaplan. 

Vi har en metod som fungerar. Vi har även kunskaperna som 

krävs för att göra verklighet av det här. När företag blomstrar, 

blomstrar hela regionen de lever och verkar i. 

Det finns ett rikt näringsliv i Halland. Våra främsta tillväxtom-

råden är hälsoteknik, livsmedel, bioenergi och besöksnäringen.



”DET FINNS FÖRETAG 
I HALLAND SOM 
SKULLE TJÄNA PÅ 
ATT SAMARBETA 
INTERNATIONELLT.”
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Matchmaking 
– när företag möts och växer

Vår huvudsakliga affärsmetod är matchmaking.  

Matchmaking är ett effektivt sätt att skapa utvecklings- 

möjligheter och kundnytta för företagen, regionen och  

kommunerna i Halland. Vi blickar inåt (Halland) och utåt 

(internationellt) samtidigt.  

Matchmaking innebär att företag och branscher matchas 

med varandra utefter deras potential för affärsutveckling. 

Vi på invest halland tar kort sagt reda på vilka företag som 

har bäst möjlighet att växa tillsammans. 

KARTLÄGGNING 
INTERNATIONELLT



Vi arbetar både i Halland och internationellt

För att effektivisera arbetet så mycket som möjligt jobbar vi 

från två håll – inifrån Halland, och utifrån. Det yttre arbetet 

handlar om att kartlägga utvalda internationella marknader. 

Det inre handlar om företagsklimatet i halland, dvs. halländska 

behov idag och i morgon. 

Genom att arbeta på två fronter samtidigt når vi snabbare 

den klientvolym som krävs för att kunna nå ett tydligt resultat. 

Kundnytta och investeringar i fokus

Vi vill skapa kundnytta. Tack vare vårt stora kontaktnät med 

kommunerna och företagen i regionen samt genom olika 

institutioner har vi den stabila grund som krävs för att kunna 

leverera. Vi arbetar ständigt för att utöka vårt nätverk och  

förbättra oss själva.



Det finns oftast fler möjligheter än man tror. Vi hjälper dig att hitta dem.



”AFFÄRER KAN 
UPPSTÅ NÄR MAN 
MINST ANAR DET”



Affärsmöjligheter för alla

Vårt sätt att arbeta öppnar möjligheter för andra metoder. 

Tillfällen till goda affärer kan uppstå när man minst anar 

det. Upparbetade kontakter gör att vi kan agera snabbt 

och med stor flexibilitet. 

Våra arbetsmetoder ger oss även möjlighet att ta del av  

investeringsprocessen på nära håll. God kunskap och inblick i 

affärsprocesser och branscher gör att vi snabbt kan gå in och 

stötta processen vid behov. 

Oavsett vilken metod vi använder handlar vår verksamhet i 

grund och botten om att skapa och informera om möjligheter 

för företag att växa tillsammans. För halländska företags bästa.



VAD DU FÅR



Goda affärsmöjligheter

Små och medelstora företag har sällan de resurser som 

krävs för att leta efter nya marknadsmöjligheter utanför 

sin närmaste omgivning eller i utlandet.   

Vår målsättning är att vara ett stöd för dessa företag. Vi vill 

förse dem med kontakter och nya möjligheter att bredda eller 

spetsa sitt erbjudande.

Halland – redo för internationell utveckling

Halländska företag hävdar sig redan bra nationellt. Vårt stöd  

kan vara det som behövs för att de ska kunna utvecklas och 

etablera sig på en internationell marknad. Internationella 

företag får en möjlighet att utveckla och komplettera sin  

egen verksamhet i en av Europas med spännande regioner. 



Vad är halland.se?

invest halland är en viktig del i en större helhet, nämligen 

halland.se där utvecklingsarbete bedrivs på flera områden

initierade av Region Halland. Vi för ett nära samarbete med 

ett flertal företag och organisationer inom dessa områden, 

både nationellt och internationellt. Detta skapar möjligheter 

för regionen att växa. 

För mer information, besök www.halland.se



Har du frågor angående 
vår verksamhet?

Kontakta Peter Syrén så får du alla svar du behöver:

Peter Syrén

Verksamhetschef

Tel direkt: 035-17 98 44

Mobil: 070-298 89 75

E-mail: peter.syren@regionhalland.se

Adress: Box 517, 301 80 HALMSTAD

Besök: Kristian IV:s väg 3, Trade Center, vån 8
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