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Offentlige udbud
er også for dig!
Hos Enterprise Europe Network forsøger vi at gøre
livet lettere for de små og mellemstore virksomheder
i Europa. Vi hjælper virksomhederne ved at informere
dem om EU-lovgivning og EU-finansiering, og vi assisterer virksomhederne med etablering af nye markeder, ved at finde nye samarbejdspartnere til dem eller
ved at hjælpe dem med etableringen af samarbejde
og indkøb på tværs af grænserne.

Offentlige udbud udgør en stor forretningsmulighed
for mange virksomheder – og vi vil gerne hjælpe dig
videre. Selve processen kan være besværlig, men når
først du forstår spillereglerne, bliver det lettere for dig.
Det samme gælder internationale udbud – de kan
virke skræmmende, men øvelse gør mester. Denne
folder er til dig, der har lyst til at vide mere om hvordan,
din virksomhed kommer i gang med offentlige udbud.

Vi kan hjælpe dig!

Vi tilbyder:

En online viden-base som støtte til virksomhederne, når de skal udforme deres bud

Hjælp til virksomheder med at forstå hvordan
indkøb i den offentlige sektor fungerer – også
internationalt.

Workshops og seminarer med fokus på
offentlige udbud
3 måneder gratis overvågning af EU udbud

den offentlige sektor i EU køber
ind for 2.000 milliarder Euro om året

99%

af alle EU’s virksomheder er små og mellemstore virksomheder (SMV’er), og de
udgør 67% af alle jobs. Altså: det der er godt for SMV’er, er også godt for Europas økonomi!

3 måneders gratis overvågning af udbud
Er der kontrakter, som du kan byde på? Lad os finde
dem til dig! Helt gratis i 3 måneder uden efterfølgende forpligtelse, vil vi lede efter kontrakter, som er
relevante for dig og sende dem via e-mail, så du enten
modtager resultaterne dagligt eller en gang om ugen.
Vi vil endvidere hjælpe dig med at komme videre med
dit bud.

Workshops og seminarer om offentlige udbud
Når først du har forstået de grundlæggende regler
og procedurer bag offentlige udbud, er det nemmere at komme videre. Deltag i en af vores gratis
workshops, hvor vi fortæller om alt det, du har brug
for, for at komme i gang. Vi vil også stå til din rådighed, når workshoppen er slut, hvis du har brug for
yderlig hjælp.

		Deltager på seminar om udbud:

“Meget informativt og hjælpsomt med gode præsentationer
		
og jeg vil opfordre alle virksomheder til at deltage!”

Hvad gør jeg nu?
Hold øje med vores hjemmeside og se efter kommende events,
læs vores guide til offentlig indkøb, se de innovative tilgange indenfor
bæredygtigt byggeri, find lokale partnere og meget mere!
Besøg www.internationaltenders.eu for yderligere information

www.internationaltenders.eu
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