
 
 

Följ med till Sri Lanka i mitten av oktober – en växande hubb med 

många möjligheter för svenska företag 

Bakgrund 

Sri Lanka är ett bra exempel på ett land med mycket unika 

framtidsutsikter. Efter att det 26 år långa inbördeskriget avslutades i maj 2009 

har situationen i landet stabiliserats. Sri Lanka är en stabil demokrati i en 

säkerhetsmässig orolig omvärld. 

Sri Lanka har blivit mycket intressant för såväl utländska som inhemska 

investerare. Allt fler företag lägger också̊ ut programmering, forskning och 

utveckling till Sri Lanka.  

Tack vare en relativt väl utbyggd infrastruktur, en marknadsanpassad 

ekonomi, hög utbildningsnivå och ett fördelaktigt geografiskt läge har Sri 

Lanka visat sig vara ett intressant alternativ som erbjuder kostnad- och 

kvalitetsmässiga konkurrensfördelar inom många affärsområden. 

Tillväxten är tydlig och landet befinner sig i en ”infrastrukturboom” som väntas 

fortsätta i många år framöver tio år 

Framtidshoppet är stort i Sri Lanka”om tio år ska vi vara det nya Singapore”. 

Sri Lankas fantastiska geografiska läge vid den södra spetsen av Indien är i 

korsningen av de viktiga handelsvägar som förbinder södra Asien, Fjärran 

Östern och Stilla havet med Europa och Amerika. Landet har dessutom ett 

frihandelsavtal med Indien vilket ger tillträde den viktiga indiska marknaden. 

WEDF 

 

 http://wedf.edb.gov.lk/ 

12-13 oktober 2016 genomförs World Export Development Forum (WEDF) i Sri 

Lankas huvudstad Colombo. 

http://wedf.edb.gov.lk/


 
 

I samband med WEDF arrangeras många aktiviter för att presentera många 

företag från Sri Lanka inom flera sektorer.  

Sweden-Sri Lanka Business Council inbjuder dig att följa med på en resa till 

Colombo för att dels vara med på många av aktiviteterna på WEDF dels få 

möjlighet att träffa företag som kan vara intressanta för dig som företagare 

att samarbeta med framgent några exempel kan hittas via denna länk 

http://www.srilankabusiness.com/exports-sri-lankan-exports-products.html 

I och med att den lankesiska ekonomin växer och närheten till Indien är även 

export av svenska produkter något att lära sig mer om. Resan i oktober är ett 

bra tillfälle att knyta kontakter. 

Möjligheterna att kunna sälja till Sri Lanka finns också mycket händer inom 

infrastruktur och t ex greentech ett exempel är Megapolis 

(http://www.megapolis.gov.lk/) 

På plats i Colombo kommer Sweden-Sri Lanka Business Council 

(www.sslbc.se) generalsekreterare Leif I Ohlson finnas och han bistår med allt 

praktiskt och kan svara på många frågor. Leif har även ett väletablerat 

nätverk inom många sektorer. 

Vi föreslår att du ankommer den 11 oktober och därmed kan vara med 

”svenskmiddag” på en av Colombos bästa restauranger. 
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Vill Du efter de effektiva dagarna i Colombo förlänga din vistelse över 

lördag/söndag och njuta av Sri Lankas stränder går det naturligtvis bra och vi 

tipsar gärna om våra favoritställen. 

 

Resefakta 

Du flyger bäst från Stockholm/Göteborg/Köpenhamn sen eftermiddag med 

Qatar eller Emirates via Doha/Dubai alternativ Sri Lankan via London. 

Vid ankomst i Colombo på morgonen finns hotellrummet tillgängligt för dig.  

Hemresan är flexibel (stanna tre eller fyra arbetsdagar) och kan t ex ske på 

kvällen och Du landar i Stockholm/Göteborg/Köpenhamn morgonen/lunch 

dagen efter.  

Hotell 

Colombos hotellindustri växer och nya hotell öppnar regelbundet. Vi har 

några favoriter i olika prislägen Det är i de flesta fall hotell vi själva bor på. Alla 

ligger centralt till och många har gett oss ett specialpris. I samband med resor 

till Sri Lanka behöver du som är intresserad bara tala om vilka flighttider som 

gäller för ditt besök. Vi sköter bokningarna om du önskar och du får en länk 

för betalning. Visum ordnar vi smidigt, men glöm dock inte att passet måste 

vara giltigt 6 mån framåt. 

 

 



 
 

Kostnader 

Du står för dina egna kostnader, men värt att notera SSLBC tar inte ut några 

extra avgifter för vår service och stöd. Vårt mål är att fler svenska företag 

upptäcker Sri Lanka som en framtida affärspartner både för export och 

import. 

 

Colombo 

 

 

The capital of Sri Lanka is forging a new identity. Once this island nation was known for its long-running civil war, but 

now a fashion designer, a celebrity chef and an Australian expat will show you why its capital has become the 

fastest growing city destination in the world. See what they love about this remarkable place. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4COeTrjB6hA 

 

 

Kontakt för mer information 

info@sslbc.se 

070-517 28 12 

https://www.youtube.com/watch?v=4COeTrjB6hA
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