Lidköping, Sweden
n & Roc
ckford A
Area, U
USA
PARTN
NER SEARC
CH
Det här formuläret
f
hjälper
h
dig attt identifiera
a potentiella partners förr ditt företag
gi
Rockford
dregionen sa
amt i Lidköp
pingsområdeet för att exp
pandera interrnationellt. V
Vänligen
fyll i sam
mtliga frågor efter bästa förmåga,
f
på svenska elleer engelska, och skicka d
dokumentett till
Linnea Bengtsson,
B
lin
nnea.bengtsson@lidkopiing.se, Intern
national Bussiness Develloper för
Lidköpin
ngs kommun
n. Ditt företa
agsnamn kom
mmer att beh
handlas kon
nfidentiellt o
om inte
annat godkänts av diig skriftligen
n.
This form
m will help identify poteential partneers for your ccompany in the Rockforrd region as you
expand in
nto the U.S. market. Please answer all
a questionss to the best of your abillity, in your
preferred
d language, and
a send completed form to Carrie Zethmayr, M
Manager of IInternationaal
Trade forr the Rockfo
ord Area Eco
onomic Deveelopment Co
ouncil, czeth
hmayr@rockffordil.com. Y
Your
company
y name will be
b kept conffidential unlless otherwisse authorizeed by you in writing.
EGISKA MÅL FÖR PAR
RTNERSKAP
PSAVTAL / STRATEGIC
C GOALS OFF PARTNERSHIP
STRATE
SVAR
FRÅGOR
R/QUESTION
N
R /ANSWER
Vilka är ditt
d företagss mål med pa
artnerskapett
What aree your company’s goals of the
partnersh
hip?

Vilken ärr den allmän
nna beskrivn
ningen av dittt
företags verksamhet
v
som kommeer att äga ru
um i
detta parrtnerskap (t.eex. försäljnin
ng,
marknad
dsföring, pro
oduktion etc.)
What is the
t general description
d
of
o the busineess
operation
ns that will take
t
place in
n this
partnersh
hip (e.g. salees, marketing
g, productio
on,
etc.)?
Hur förh
håller sig din
n satsning på
å att söka en
partner till de övergrripande målen i ditt
företag? Är detta en ny satsning eller en
fortsättniing på någott du redan gör?
g
How do they relate to
t the larger goals of you
ur
company
y? (i.e., is this a new venture or an
extension
n of what yo
ou already do?)

Vilka ressurser/verkty
yg kan bidra
a till din
satsning och vilka resurser/verkttyg skulle en
n
partner tillhandahållla?
What ressources can be
b contributeed to the
venture, and what reesources wou
uld a partneer
need to provide?
p

Vilken är
ä din önska
ade tidsram
m?
What is the
t desired timeframe?
t

Hur sku
ulle du struk
kturera ett eventuellt
samarbeete?
How would you env
vision structu
uring the
hip (i.e. own
nership)?
partnersh

AGSBESKRIVNING / COMPANY DESCRIPTION
D
N
FÖRETA
FRÅGOR
R
DITT FÖ
ÖRETAG
QUESTIO
ON
YOUR COMPANY
C

Beskrivn
ning av föreetagets
funktion
ner och förm
mågor
Descriptiion of capab
bilities

Storlek (iintäkter och / eller
sysselsättning/anställlda)
Size (reveenue and/orr
employm
ment)

Aktuella kunder och
h / eller
klusters
Current customers
c
an
nd/or
clusters

DITT ÖNSK
KADE PART
TNER
FÖRETAG
YOUR DESIR
RED PARTNE
ER
COMPANY

Ägande (offentligt
(
elller privat)
Ownersh
hip (public or
o private)

Certifieriingar
Certificattions

I vilket la
and finns dittt företags
huvudko
ontor?
Country of headquarrters

Vilka ind
dustrier serv
var du idag
Industriees served

