
Vi tar din affärsidé  
till Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren hjälper företag som vill 
utveckla sina affärer. Som enda bilaterala handelskammare  
för Tyskland och Sverige är vi den självklara länken mellan 
tyskt och svenskt näringsliv. Med runt 1200 medlemsföretag 
– allt från startups och småbolag till multinationella börs-
koncerner – och 60 tvåspråkiga medarbetare öppnar vi dörrar 
till en ny marknad, vare sig det är Tyskland eller Sverige, och 
stödjer dig när du finns på plats.

Välkommen till vårt nätverk!

BLI MEDLEM!

Anmäl dig eller läs mer på:
handelskammer.se/medlemskap

Bli del av unikt nätverk
•  Träffa beslutsfattare i  
 tysk-svenskt näringsliv
•  Använd vår kompetens
•  Håll dig uppdaterad om det  
 tysk-svenska näringslivet
•  Ta del av innovationsplattformen    
 German-Swedisch Tech Forum
•  Marknadsför ditt företag 
•  Sök efter ny personal
•  Hitta praktikanter och talanger

Tysk-Svenska Handelskammaren 
tillhör det globala nätverket av 
tyska utlandshandelskamrar 
(AHK). Dessutom har vi ett nära 
samarbete med de 79 regionala 
handelskamrarna i Tyskland (IHK). 
Tillsammans har vi mer än 3,6 
miljoner medlemsföretag 
i nätverket.

Använd Tysk-Svenska Handelskammarens kompetens och dra 
nytta av vår förankring i tyskt och svenskt näringsliv. Vi erbjuder 
tjänster som hjälper ditt företag att lyckas med marknadsnärvaron 
i Tyskland och Sverige.
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LÖNERSKATT

MÄSSOR

REDOVISNING

JURIDIK

MILJÖRAPPORTERING

ETABLERING & EXPORT

PERSONALREKRYTERING

INTERKULTURELL COACHNING

ETABLERING & EXPORT
Vi hjälper ditt företag att hitta  
en smart väg in på den tyska 
marknaden. Många företag anlitar 
oss för att hitta affärspartner och 
kunder. Du kan också få hjälp med  
att göra en första marknadsanalys: 
Funkar min produkt på den tyska 
marknaden? Alla våra tjänster  
skräddarsys individuellt efter just 
dina behov. 

INTERKULTURELL COACHNING
Boka coachning i tysk eller svensk 
affärskultur av våra erfarna  
experter. Du får då en bra bas att  
stå på i det operativa arbetet och 
undviker missförstånd i kommunika-
tionen med dina kunder och med- 
arbetare på den nya marknaden.

PERSONALREKRYTERING
Vi hjälper ditt företag att hitta personal 
och ta fram anställningsavtal enligt 
tysk respektive svensk arbetsrätt.  

MÄSSOR
Tyskland räknas än idag som världens 
största mässland. Vill du nå nya 
marknader är rätt branschmässa det 
optimala forumet. Mässan fungerar 
som en effektiv plattform för att  
göra affärer, träffa nya och befintliga 
kunder och inte minst som en mötes-
plats kollegor emellan. Hos oss får du 
all den hjälp som behövs för att göra 
mässdeltagandet framgångsrikt. 

JURIDIK 
Vi erbjuder rådgivning och hantering 
av bolags- samt arbetsrättsliga ären-
den i Tyskland och Sverige. Vi hjälper 
dig även att ta fram respektive 
granska befintliga avtal, till exempel 
handelsagent- och köpavtal.

SKATT
Vi har specialistkompetens inom tysk 
och svensk momslagstiftning och 
erbjuder företag praktisk hjälp med 
momsregistrering och moms- 
redovisning samt rådgivning kring 
fast driftställe, tull och skatt. 

REDOVISNING
Våra medarbetare med kompetenser 
från både Tyskland och Sverige han-
terar uppdrag åt tyska och svenska 
företag. Vi tar hand om hela ditt före-
tags redovisning och kontakten med 
Skatteverket och övriga myndigheter. 

LÖNER
Vi erbjuder en komplettservice inom 
löneadministration och ger dig råd 
kring allt som har med lön och för-
måner att göra så att du kan koncen-
trera dig på din kärnverksamhet.

MILJÖRAPPORTERING
Våra experter informerar gärna  
kring producentansvar. Vad är  
viktigt att känna till vid registrering 
och återvinning av produkter och  
förpackningar? Vilka återvinnings- 
lösningar finns för förpackningar,  
elektronik och batterier i Europa?  
Hur ska du märka livsmedel? Vi  
förenklar administration och 
rapportering.

Vi kan
Tyskland. 

Kontakta oss  på
tel 08-665 18 10  
eller via mejl
business@handelskammer.se

Med 70 års erfarenhet i ryggen är vi experter på affärer mellan Tyskland och Sverige inom våra kompetensområden. 
Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kontakta oss för offert!  

Tysk-Svenska Handelskammaren | Box 27104 | SE-102 52 Stockholm | Besöksadress: Valhallavägen 185 
Tel +46 8 665 18 00  | info@handelskammer.se | www.handelskammer.se


