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Обща информация за успешен износ и устойчиви бизнес партньорства на 

пазара на Швеция. 

Информацията е обобщена въз основа на анализи и препоръки на 

Шведската търговска камара. 

 

І. Подготовка 

1. Анализ на компанията-износител 

Важно е да се знае, че намирането на нови бизнес контакти отнема време, коства 

средства и изисква търпение и отдаденост. 

Преди да се разглежда експорта като възможност, следва компанията да анализира 

своите собствени мотиви за износ. Добро начало е съставянето на анализ на силните 

страни, слабостите, възможностите и заплахите за компанията (SWOT). С други 

думи, какво Вашата компания вече може да  прави добре и какво има нужда да бъде 

подобрено. При желание за износ за Швеция, например, следва да се отговори на 

въпросите: 

 Вашите служители имат ли достатъчна подготовка по английски език, за да 

комуникират с чуждестранни бизнес партньори? 

 Готова ли е Вашата компания да увеличи обема на производство си? 

 Подготвени ли са адекватни за шведския пазар маркетингови материали и 

могат ли да бъдат изготвени, ако не са? 

 Има ли надеждна интернет връзка и представяне (интернет сайт) на Вашата 

компания? 

 За в бъдеще какви възможности виждате за развитие на Вашата компания и 

какво би могло да възпрепятства бизнеса Ви? 

2. Подготовка на бизнес план 

В бизнес плана определяте какви продукти/услуги предлагате и кои са Вашите 

клиенти и конкуренти.  

Формулирате Вашата стратегия и бизнес концепция (какво ще правите, как ще го 

правите и кои са Вашите клиенти). 

Някои примерни въпроси, на които следва да бъде отговорено в бизнес плана: 

 Кога, къде и как произвеждате Вашите продукти? Какво произвеждате? Колко 

продукти произвеждате? Какво е качеството на Вашите продукти? 

 Кои са и къде са Вашите клиенти? Имате ли повече от една целева група 

клиенти? Как намирате и запазвате Вашите клиенти? 

 Кои са Вашите конкуренти? Какви са предимствата Ви в сравнение с Вашите 

конкуренти? Колко конкурентни са цените, които предлагате? 

3. Пазарна информация и анализи 

Ако анализа и бизнес плана покажат, че износът е подходящ начин да развивате 

Вашата компания, следващия въпрос е да изберете пазар, на който да изнасяте.  

Швеция, както и повечето европейски пазари е доста труден пазар с голяма 

конкуренция на него. 

Преди да изберете пазар, на който да изнасяте, имате нужда от информация за 

страната, бизнес културата, структурата на пазара, конкуренцията, процедурите за 

разплащане и др. 

Много добър начин да се запознаете с пазара е да посетите страната и да решите 

дали е правилният пазар за Вашата компания и Вашите продукти. Препоръчително е 

първото Ви посещение в страната да не е с цел активно търсене на бизнес партньор, 

а по-скоро за изучаване на особеностите на потенциалните Ви купувачи, посещение 

на търговско изложение, за да проучите тенденциите на пазара и др. 

Полезни интернет страници на държавни агенции: 

www.tullverket.se – Шведски митници 

http://www.kommers.se/In-English/ – Национален борд по търговия 

www.jordbruksverket.se – Национален борд по селско стопанство 

www.livsmedelsverket.se – Национална администрация по храните 

www.lakemedelsverket.se – Агенция по медицинските продукти 
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Интернет страници, на които може да бъде намерена информация и пазарни анализи 

за различни групи стоки в Швеция: 

http://chambertradesweden.se/reports/  – обща информация за шведския пазар и 

специфична информация за различни продуктови групи. 

www.sweden.se – официален сайт на Швеция, с раздел относно бизнеса в Швеция 

http://www.business-sweden.se/en/ – шведски информационен портал за търговия и 

инвестиции 

www.scb.se – статистика за Швеция 

 

ІІ. Шведският пазар и бизнес култура 

1. Обща информация 

Икономика 

Швеция от дълго време е била индустриална страна, но в последните години 

тенденцията е към преместване на бизнес активността от индустрията към 

високотехнологичните услуги. В момента в сектора на услугите е заета над 75% от 

работната сила. 

Швеция е една от водещите страни в световен мащаб в научните изследвания, в 

области като био-технологиите, иновации в областта на медицината, 

микроелектрониката и космическите изследвания. 

В допълнение, Швеция е водеща страна в индустриите, основани на знанието и 

технологичното развитие. Информационните технологии и комуникации, и 

технологиите в областта на опазването на околната среда са примери за важни 

сектори в шведската икономика.  

Международната търговия и инвестиции са ключов елемент на шведската 

икономика. Поради недостатъчно голям вътрешен пазар шведските компании са 

ангажирани в международната търговия още със създаването си. По-голямата част 

от експорта на Швеция (около 58%) е за държави-членки на ЕС. Други важни 

експортни партньори са Норвегия, САЩ, Китай, Русия и Япония. Швеция зависи от 

вноса на суровини, материали и части. Внася предимно от държави-членки на ЕС 

(около 68% от общия внос), но също така важни партньори-вносители са Норвегия, 

Китай, САЩ и Русия. 

 

Население 

Населението на Швеция е 9,5 млн. души и по-голямата част от него живее около 

трите най-големи града – Стокхолм (столица), Гьотеборг и Малмьо. Над 20% от 

населението е с емигрантски произход. Швеция провежда активна политика по 

равнопоставеност на половете, като над 22% от отпуските за майчинство се вземат 

от бащите.  

 

Климат 

Шведският климат има четири сезона и осем климатични пояса. Времето варира 

значително и температурите се различават осезаеми от север на юг. Зимата е по-

продължителна на север, със снеговалеж през почти 6 месеца в годината, докато на 

юг зимата продължава около 3 месеца. Валежите от дъжд не са особено големи и са 

равномерно разпределени през годината, като са по активни по западното 

крайбрежие и в планините. 

 

Потребление и характеристики на потребителите 

За шведския потребител цената е важен показател, но също така голямо значение се 

отдава на качеството. Изразът „Цена за качество” е широко използван в Швеция. 

Шведите изискват да са добре информирани преди да вземат решение за покупка. 

Тази тенденция се засилва поради нарасналия достъп до интернет и политиката на 

прозрачност в Швеция. Широко се използва интернет банкирането и онлайн 

пазаруването. Интернет улеснява събирането на информация и позволява на 

потребителите да оказват натиск за намаляване на цените. 
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Като обобщение може да се каже, че шведските потребители имат сравнително 

висок стандарт на живот и покупателна способност, но заедно с това имат и много 

по-сериозни очаквания и изисквания по отношение на информираността за 

съответната стока/услуга, преди да се пристъпи към покупка. 

 

Друг важна особеност на шведските потребители и компании е нарастващата им 

загриженост по отношение на корпоративната социална отговорност и отговорно към 

опазване на околната среда потребление. 

Например около 1/3 от населението използва възобновяема енергия, около 96% от 

домакинския отпадък се рециклира и органичната и местна храна става все по-

популярна. 

 

Бизнес култура 

 

Какво да правим и какво да не правим, в контакта си с шведски компании: 

 

Бъдете откровени за всичко 

Шведите очакват всеки, с който работят да бъде откровен. Ако не спазите обещание, 

опитате се да измамите шведа или се опитате да вземете подкуп това най-вероятно 

ще развали бизнес отношенията ви с шведа.  

Шведските компании избягват да правят бизнес с някой, който се счита за нечестен 

или ненадежден. 

 

Всички споразумения да са в писмен вид и подписани 

Вашият шведски контрагент ще изисква всички споразумения, които имате с него, да 

са в писмен вид и надлежно подписани. Не виждайте в това знак, че шведите ви 

нямат доверие. В общия случай, това е просто политиката на компаниите винаги да 

имат всички договорености в писмен вид и надлежно подписани. 

 

Не е добре прието даването и получаването на скъпи подаръци 

Даването и получаването на скъпи подаръци не е популярно при бизнес контактите 

в Швеция. Данъчните закони затрудняват даването и получаването на скъпи 

подаръци, като част от правенето на бизнес и в следствие на това данъчните власти 

често възприемат такива подаръци като подкуп. 

 

Пристигайте на всички срещи точно на време 

Ако сте си насрочили час за среща с шведски партньор, бъдете там точно в часа. 

Пунктуалността е знак за уважение и ефективност. Да бъдете точно на време ще 

направи добро впечатление и ще покаже, че сте отговорен и надежден. 

 

Не бъдете прекалено амбициозни, когато прогнозирате сроковете за 

доставка и веднага информирайте за дори най-малкото закъснение 

Когато прогнозирате времеви план за това кога дадена доставка ще пристигне на 

адреса в Швеция, най-добре е да не давате нереалистични ранни дати с надеждата 

да впечатлите своя шведски партньор. 

Крайните срокове се определят, за да се спазват и шведите очакват доставката да 

пристигне точно когато е договорено. Ако има неочаквано закъснение на доставката, 

трябва веднага да информирате шведския си партньор. В другия случай силно 

рискувате да загубите неговото доверие и шведите няма да искат отново да правят 

бизнес с Вас. 

 
Шведският бизнес манталитет 

 

Шведите бързо започват да говорят по бизнес 

Предпочитат бързо да започнат директните преговори по отношение на цена и 

качество, отколкото да обсъжда личните си връзки с партньора.  
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Шведите често не използват официални обръщения 

В англо-говорящите страни бизнесмените често използват официални обръщения 

като господин, госпожа и госпожица преди фамилията. Не се обиждайте когато 

вашият шведски партньор бързо започне да използва първото ви име. Това не е 

проява на грубост и неуважение. Причината е, че в модерния шведски език няма 

подобно обръщение, като господин Петров, например. 

 

Неформално облекло в работно време 

Шведските бизнесмени/дами често са облечени по-неформално отколкото е прието в 

други страни и бизнес култури. Това не е знак за неуважение, а точно обратното – 

възприема се като показател за равенство и сравнително малка разлика във 

властовите правомощия между служителите в различните оперативни и ръководни 

нива на компаниите. Въпреки това, неформалното работно облекло не е закон и 

начина на обличане варира в различните индустрии и видове бизнес (заетите във 

финансовата сфера носят по-формално облекло). 

 

Хоризонтална (плоска) организационна структура на шведските компании 

Не се изненадвайте, когато видите представители и служители от различни 

организационни нива в среща с шведска компания. Организационната структура на 

шведските компании обикновено е сравнително хоризонтална и бизнес идеите често 

се дискутират на всички нива. 

 

Жените и мъжете са равнопоставени 

Почти всички професии в Швеция могат да бъдат практикувани, както от мъже така 

и от жени. Мъжете и жените се възприемат като абсолютно равнопоставени. 

 

Неутралност по отношение на възраст 

В сравнение с много други страни и култури възрастта и старшинството не е от 

особена важност в Швеция, както може би е другаде. Това, което се отчита в Швеция 

са резултатите и е нормално на хора в сравнително ранна възраст да са им 

възложени по-големи отговорности. Не трябва да се чувствате засегнати или да 

считате, че шведската компания ви оценява като по-малко важен партньор, ако не 

контактувате с по-възрастен старши служител. 
 

Придържайте се към договореното споразумение 

Когато преговаряте с шведски бизнесмен/дама, те очакват преговорите да протекат 

по време на „официално определеното време за преговори”. Когато преговорите 

приключат и се постигне споразумение шведите очакват и двете страни да се 

придържате стриктно към него. Шведите не обичат допълнителни уточнения и 

промени, след като нещо вече е договорено. Това е едно различие в шведската 

бизнес култура спрямо някои страни, където договореностите се адаптират 

постоянно във времето и промяната на ситуацията. 

 

Всичко трябва да е справедливо 

Равнопоставеността е високо ценена в Швеция. Шведите често търсят еднакво 

изгодни за двете страни решения и се опитват да намерят справедливо решение за 

всичко, дори това решение да е по-сложно и затруднително отколкото директният 

подход на „ти печелиш нещо, но и губиш нещо”. 

 

Поведение на превъзходство 

Възприемайте неутрално ако шведския партньор оставя впечатление, че мисли че 

шведите имат превъзходство над останалите нации. В повечето случай шведите не 

правят това нарочно. Опитните бизнесмени/дами знаят, че има много начини за 
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правене на бизнес имат желание да научат нови неща от други хора, страни и 

култури. 

 

Шведите не са много религиозни 

Въпреки, че много от националните празници на Швеция са религиозни празници 

голяма част от шведите, в наши дни, не се активно религиозни. Ако се налага 

промяна в плановете, поради национални празници, важни за Вас и Вашата държава 

постарайте се да обясните това на шведските си партньори, за да не се получават 

недоразумения. 

 

Дълга лятна отпуска 

Много шведи ползват поне по 5 седмици отпуска през лятото. Много индустрии 

спират напълно производството си през месец юли. Поради тази причина контактът 

Ви с шведски компании може да бъде силно затруднен през месеците юни, юли и 

август и за това е добре бизнес плановете да се правят на по-ранен етап и срещите 

да се организират извън този период. 

 

Шведите не обичат конфликтите 

Шведската култура е позната с избягването на конфликти. Много шведи биха се 

почувствали неудобно ако някой повиши тон, тропа по масата или спори агресивно. 

Те предпочитат нещата да се спокойни и спокойно да се стига до споразумение. 

Спорът не е част от традициите на шведската бизнес култура. 

 

Лично пространство и телесен контакт 

Шведите имат широко лично пространство и обикновено не приемат близък телесен 

контакт. Бързото здрависване е добър поздрав за тях. Шведите се чувстват неудобно 

от някои по-широко разпространени в други култури поздрави, като прегръдки или 

целувки или потупване по гърба. 

 

Сравнителна информация относно някои различия в манталитета и нагласите в 

отделните държави можете да намерите на интернет адрес http://geert-

hofstede.com/sweden.html.  

 

ІІІ. Информация относно организациите на бизнеса в Швеция 

 

Бизнесът в Швеция е организиран в три направления: 

 

1. Търговско  

Шведските търговски камари – http://chambertradesweden.se/swedish-chambers/ 

Бизнес мрежата на Шведските търговски камари се състои от 11 регионални камари, 

над 35 чуждестранни камари в Швеция, както и над 50 шведски камари в чужбина. 

Камарите са частни бизнес организации с обща визия за насърчаване на търговията 

и инвестициите с Швеция. Те предоставят голямо разнообразие от услуги и мрежови 

възможности на членовете си и на бизнес общността. 

Дейността им е насочена, както към шведски компании, които искат разширяване на 

бизнеса си в международен план, така и към чуждестранни компании, които 

проявяват интерес да развиват бизнес с Швеция. 

 

 Регионални търговски камари в Швеция: 

 The Norrbotten Chamber of Commerce  

 The Vesterbotten Chamber of Commerce  

 Mid Sweden Chamber of Commerce  

 The Chamber of Commerce of Central Sweden  

 The Wermland Chamber of Commerce  

 The Chamber of Commerce Mälardalen 

 The Stockholm Chamber of Commerce – най-голямата търговска камара 

http://geert-hofstede.com/sweden.html
http://geert-hofstede.com/sweden.html
http://www.north.cci.se/
http://www.ac.cci.se/
http://midchamber.se/
http://www.mhk.cci.se/sv/
http://www.handelskammarenvarmland.se/
http://www.handelskammarenmalardalen.se/malardalen/index.asp?
http://www.chamber.se/
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 The Chamber of Commerce of East Sweden  

 The Western Sweden Chamber of Commerce and Industry 

 The Jönköping Chamber of Commerce 

 The Chamber of Commerce and Industry of Southern Sweden  

 

Шведска търговска камара в България 

Българо-Скандинавска търговска камара - http://www.bg-

nord.org/index/index/lang/bg  

 

Чуждестранна търговска камара в Швеция, включваща България 

Търговска камара Швеция - Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, 

България, Хърватия, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия) - http://news.sweden-

southeasteurope.se/#category12  

 

2. Браншово  

Асоциации - представляват обединения на бизнеса в различни отрасли и браншове. 

Асоциациите представляват съответната индустрия в национален и международен 

аспект по всички въпроси от общ интерес. Основната им цел е предоставяне на 

подкрепа и информация на членовете им в области като трудово законодателство и 

пазар на труда, изисквания и стандарти за опазване на околната среда, Европейски 

съюз и др. По-малките браншови асоциации често се обединяват в обща структура, 

която членува в големите индустриални организации. По този начин се осигурява 

по-голяма представителност на малките организации и по-ефективна защита на 

техните интереси в рамките на големите бизнес организации, в национален и 

международен аспект. 

Някои по-големи шведски бизнес асоциации 

Асоциация на шведските инжинерингови индустрии (Teknikföretagen - 

http://www.teknikforetagen.se/home/About-us/) - работодателска организация, с 

клонове в цяла Швеция, в която членуват 3500 инженерингови фирми (електроника, 

оборудване, машиностроене). В нейните рамки е учредена и бизнес организация 

ТЕВАВ (http://www.tebab.com/en/template-1), която ръководи 27 по-малки браншови 

асоциации. 

Асоциация на шведската дървообработваща и мебелна индустрия (TMF - 

http://www.tmf.se/english_1/about_tmf_1) - национална търговска и работодателска 

асоциация на дървообработващата и мебелната промишленост в Швеция. 

Представлява представлява около 800 фирми, които съвместно имат над 26 000 

служители. 

Асоциация на шведската индустрия „Текстил и мода” (ТЕКО - http://teko.se/) – 

търговска и работодателска асоциация на шведските компании производители на 

текстил и модни облекла. 

Шведска асоциация на посредниците (Agenturföretagen– 

http://www.agenturforetagen.se/en/om-oss/) - организация има задачата да улесни 

международната търговия за малки и средни фирми. Членовете й са предимно 

агенции, доставчици и дистрибутори.  

Федерация на шведската хранителна индустрия (Livsmedelsföretagen - 

http://www.li.se/om-li/in-english) – в организацията членуват около 850 фирми, 

представляващи всички видове компании в хранително-вкусовата промишленост, от 

малки, местни фирми до големи, международни концерни. 

Шведска търговска федерация (Svensk Handel - http://www.svenskhandel.se/In-

English/) – организация на работодателите в сферата на търговията. Организацията  

представлява търговските предприятия по въпросите на заетостта и икономическата 

политика.  

 

3. Договаряне на условия на труд и работна заплата  

Конфедерация на шведските предприятия (Svenskt Näringsliv - 

http://www.svensktnaringsliv.se/english/about-us_16830.html) – в конфедерацията 

http://www.ostsvenskahandelskammaren.se/
http://www.handelskammaren.net/
http://www.jonkoping.cci.se/Default.asp
http://www.handelskammaren.com/
http://www.bg-nord.org/index/index/lang/bg
http://www.bg-nord.org/index/index/lang/bg
http://news.sweden-southeasteurope.se/#category12
http://news.sweden-southeasteurope.se/#category12
http://www.teknikforetagen.se/home/About-us/
http://www.tebab.com/en/template-1
http://www.tmf.se/english_1/about_tmf_1
http://teko.se/
http://www.agenturforetagen.se/en/om-oss/
http://www.li.se/om-li/in-english
http://www.svenskhandel.se/In-English/
http://www.svenskhandel.se/In-English/
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членуват бизнес асоциации и федерации. Това е най-голямата и най-влиятелната 

бизнес федерация представляваща 49 организации и 60 000 фирми с над 1,6 

милиона служители. Тя е основана през 2001 г. чрез сливането между Конфедерация 

на шведските работодатели (SAF, основана през 1902 г.) и Федерацията на 

шведската индустрия (SI, основана през 1910 г.). 

 

Предвид структурата и целите на различните бизнес организации в Швеция, 

българските предприятия желаещи да изнасят за Швеция следва да търсят 

контакт основно с търговското направление в лицето на мрежата от 

регионални камари, както и с двете камари в Швеция и България. Бизнес 

асоциациите и федерациите имат за основна цел представителство и защита на 

шведските компании на национално и международно ниво и в по-малка степен 

предвиждат съдействие на чуждестранни компании за бизнес контакти. 

Конфедерацията на шведските предприятия има ролята на работодателска 

организация занимаваща се с представителство на държавно ниво при договаряне 

на условия на труд и работна заплата и не съдейства на чуждестранни компании, но 

от интернет страница й можете да намерите контакти с браншовите организации 

членуващи в нея. 

В допълнение, съществува организация наречена БизнесСуидън (Business 

Sweden) http://www.business-sweden.se/en/, от която също може да се потърси 

съдействие за улесняване на контакта с шведски компании. 

БизнесСуидън е служба създадена през 2012 г. след сливането на Шведския 

търговски съвет Swedish Trade Council - улесняващ международните търговски 

контакти на шведските предприятия и Агенцията по инвестиции на Швеция Invest 

Sweden – агенцията улесняваща чуждестранните инвестиции в Швеция и шведските 

инвестиции в чужбина. В настоящия момент БизнесСуидън е съвместно предприятие 

на шведското правителство и шведската индустрия в лицето на Министерство на 

външните работи на Швеция (http://www.government.se/sb/d/2112) и Шведската 

асоциация по външна търговия (Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening 

http://www.utrikeshandelsforeningen.se/). Службата има офиси в 57 страни, като 

контактната информация за България е: тел. +359 2 90 24 900, ел. адрес - 

bulgaria@business-sweden.se, адрес - офис център на Полиграфия, бул. Цариградско 

шосе № 47А, ет.2, офиси 205-206, София, България. 

 

 

ІV. Търсене на шведски бизнес партньори 

Ако сте решили да навлезете на шведския пазар ще имате нужда от бизнес 

партньор. 

Решете какъв вид партньор търсите: 

 агент (консултантска компания), който да преговаря от Ваше име;  

 вносител, който купува от Вас и продава на дистрибуторите на едро; 

 дистрибутор на едро, който е и вносител; 

 търговска къща. 

Съществуват няколко начина да намерите шведски бизнес партньор, които имат 

различни предимства, недостатъци и ще ви костват различен финансов ресурс. 

 

Интернет и медии 

Интернет е един от най-важните информационни източници за повечето шведски 

компании. Повечето от тях имат интернет страници, които могат да бъдат преведени 

на английски език, с информация за продуктовия обхват и пласмента. Използването 

на интернет за намиране на бизнес партньори е лесно и евтино, но може да бъде 

времеемеко и затруднително да се идентифицират подходящите партньори. 

Все по-голяма популярност придобиват различните социални мрежи, като Фейсбук, 

Туитър и особено LinkedIn, където можете да намерите групи, които да Ви помогнат 

да откриете подходящи бизнес партньори. 

http://www.business-sweden.se/en/
http://www.government.se/sb/d/2112
http://www.utrikeshandelsforeningen.se/
mailto:bulgaria@business-sweden.se
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Ефективен начин за по-добро разбиране на шведската икономика и различните 

компании е да посетите сайта на Конфедерацията на шведските предприятия, 

позната като Svenskt Näringsliv (www.svensktnaringsliv.se). Въпреки, че 

информацията често не е детайлна, това е добър и актуален източник за 

идентифициране на бизнес възможности и намиране на бизнес партньори.   

 

Бази данни на компании  

Има много каталози и директории с компании в интернет, където фирмите са 

представени с различни детайли. За ползването на някои бази данни се изисква 

заплащане и парола за достъп до цялата информация. 

Важно е да се знае, че не задължително шведска компания, която е публикувана в 

тези бази данни да проявява интерес към нови бизнес партньорства. Много шведски 

компании получават значително количество повече или по-малко подходящи 

запитвания и нямат ресурсите да отговарят на всички тях или дори да демонстрират 

интерес. Това често озадачава и обезсърчава износителите, които не са запознати с 

този факт. 

Директории на английски език, в които можете да намерите информация за шведски 

производители, дистрибутори, вносители и търговци на едро: 

http://www.nordicnet.net/ - Директория за търсене на компании от Северните страни, 

включително и Швеция с детайлизирани критерии за търсене. 

www.kompass.com - Международна директория детайлизирани критерии за търсене. 

Отбележете вида на продукта, от който се интересувате и изберете Швеция. 

www.europages.com – Европейска бизнес директория 

www.agenturforetagen.se – Шведска асоциация на посредниците (агентите) 

 

Страници на шведски език, които могат да бъдат преведени с google translate: 

www.gulasidorna.se – „Жълти страници” на Швеция 

http://www.allabolag.se/ - директория на регистрираните в Швеция предприятия, с 

информация за контакт, финансово състояние и управленския състав. 

 

Бази данни за бизнес запитвания 

Също така могат да бъдат потърсени бази данни, съдържащи само запитвания от 

бизнеса, където компаниите търсят нови клиенти, агенти, доставчици или партньори. 

За разлика от базите данни на компании, директориите с бизнес запитвания 

съдържат компании, които активно търсят нови бизнес партньори. Въпреки това 

може да се получи същата ситуация с получаване на значително количество 

запитвания и липса на ресурс за реагиране. Поради тази причина шведските 

компании обикновено не публикуват запитвания за внос, а вместо това търсят в 

базите данни на износители. 

Бази данни с бизнес запитвания на английски език: 

www.chambertrade.com – Камара по търговия на Швеция 

www.emarketservices.com – директория, за запитвания от целия свят  

 

Организации за подкрепа на бизнеса 

Организациите за подкрепа на бизнеса в собствената ви страна могат да помогнат в 

осъществяването на бизнес контакти. Такива за България са например ИАНМСП, 

Българо-Скандинавската търговска камара, Търговската камара на Швеция за 

Югоизточна Европа, БТПП, БСК. 

Ако търсите помощ от подобна организация е важно да определите точно какво Ви е 

необходимо да получите като информация и помощ от организацията. Някои от 

организациите предоставят част от услугите си безплатно или предлагат намалена 

тарифа за своите членове. 

Полезни страници на организации за подкрепа на бизнеса: 

Шведските търговски камари – http://chambertradesweden.se/swedish-chambers/ 

Българо-Скандинавска търговска камара - http://www.bg-

nord.org/index/index/lang/bg  

http://www.nordicnet.net/
http://se.kompass.com/en
http://www.europages.com/
http://www.agenturforetagen.se/
http://www.gulasidorna.se/
http://www.allabolag.se/
http://chambertradesweden.se/swedish-chambers/
http://www.bg-nord.org/index/index/lang/bg
http://www.bg-nord.org/index/index/lang/bg
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Търговска камара Швеция - Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, 

България, Хърватия, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия) - http://news.sweden-

southeasteurope.se/#category12  

Българска търговско промишлена палата (БТПП) - http://www.bcci.bg/ 

Българска стопанска камара (БСК), Център за външноикономическо сътрудничество 

- http://www.ierc.bia-bg.com/ 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) - 

http://www.sme.government.bg/ 

 

Посолства и търговски представители  

Полезно е да се обърнете към посолства и търговски представители на Вашата 

държава в съответната страна за съвет и консултация. Те могат да Ви предоставят 

информация или да Ви насочат към правилния човек, компания или организация, 

към които да се обърнете. 

Координати на дипломатическата мисия в Стокхолм  

Sweden, Stockholm 11431, Karlavägen 29 

Тел: 0046 8 7230938, Факс:0046 8 214503  

Консулска служба- 0046 8 206713 

Служба по търговско-икономическите въпроси: тел/факс:0046 8 246310 

електронен адрес: g.kolikova@mee.government.bg  

 

Търговски изложения 

Участието в търговски изложения може да бъде начин за намиране на нови контакти, 

независимо от това дали сте участник в изложението или посетител.  

За малка компания, това е най-доброто начало за търсене на бизнес контакти. 

Посещението на търговски изложения ще даде възможност за вътрешен поглед 

върху сектора, конкуренцията, тенденциите и групите клиенти. Участието като 

изложител изисква голяма подготовка, разходи за изложбен щанд, транспорт, 

подготвени служители и др.  

След участието в изложение е от особена важност да се поддържат направените 

контакти. В обратен случай усилието е пропиляно. 

www.fairlink.se – интернет страница на Съвета на Скандинавските търговски 

изложения, списък с търговските изложения и техните организатори в 

Скандинавските страни (Швеция, Финландия, Норвегия, Дания). 

Търговските изложения се разделят на три вида – професионални, 

полупрофесионални и ориентирани към потребителя. Професионалните търговски 

изложения могат да бъдат национални и международни. Ориентираните към 

потребителите изложения обикновено са регионални и не са от голям интерес за 

българските компании. 

Когато избирате в кое изложение да участвате, най-важния въпрос е ще можете ли 

да срещнете целевата си група клиенти там? Разгледайте наличните факти и данни и 

ако имате възможност посетете изложението, преди да решите дали да участвате в 

него. Посещение на изложението преди да станете изложител ще Ви даде и ценна 

информация за основните насоки в развитието на сектора. 

Най-големите изложбени центрове в Швеция са: 

Стокхолмски международни панаири (Stockholm International Fairs – 

www.stockholmsmassa.se) – намира се в Елвсьо, малко извън централен 

Стокхолм, организира над 60 изложения и над 100 национални и международни 

конгреси, конференции и други събития годишно, посещавани от над 1,5 млн. 

посетители. Някои интересни изложения са FORMEX (домашен текстил, дизайн, 

вътрешна декорация и подаръци), Стокхолмски мебелен панаир – (мебели, 

осветление, офис дизайн, текстил и др.), Северен панаир за обувки и чанти (обувки, 

чанти и аксесоари), GASTRO NORD (храна), VIN NORD (вино), Световна седмица на 

целулозата и хартията и Северен панаир на строителството. 

Елмия (Elmia – www.elmia.se) - Елмия е разположена в Йоншопинг, в южната 

част на Швеция и е домакин на 20 изложения и събития всяка година. Посещава се 

http://news.sweden-southeasteurope.se/#category12
http://news.sweden-southeasteurope.se/#category12
http://www.bcci.bg/
http://www.ierc.bia-bg.com/
http://www.sme.government.bg/
mailto:g.kolikova@mee.government.bg
http://www.fairlink.se/
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от 270 000 посетители годишно. Elmia Wood е най-известното в Скандинавието 

изложение на горската промишленост. Едно от най-важните изложения в 

Скандинавието за доставчици на инжинеринговите индустрии е Elmia Subcontractor 

(в него участват фирми от над 30 страни).  

Шведския изложбен център (The Swedish Exhibition Centre – 

www.swefair.se) – разположен е в Гьотеборг, югозападна Швеция и организира 

около 30 изложения годишно и стотици конференции и други събития. Посещава се 

от около 1 мл. Посетители годишно. Едно от най-важните международни изложения е 

ТУР, което е водещо събитие за туризъм и пътешествия в Скандинавието. Доставчици 

от над 100 страни посещават изложението. Друго изложение събиращо 

чуждестранни изложители е Elfack (изложение на електрическия сектор), Scanpack 

(изложение за опаковъчни материали и Scanplast (изложение за пластмаси и гума). 

Нолия (Nolia – www.nolia.se) - намира се в Питео, Умео и Сундсвал. Това е най 

големия организатор на изложения в северна Швеция, 200 000 посетители 

посещават изложенията. 

Други по-малки изложбени центрове в Швеция и центрове във Финландия и 

Норвегия: 

Изложбени конгресен център Малмьо (Malmö Exhibition and Convention 

Center – www.malmomassan.se) е разположен в Малмьо в южна Швеция. 

Шистамасан (Kistamässan – www.kistamassan.com) е изложбен център 

разположен в Шиста, близо до Стокхолм.  

В Норвегия най-голям организатор на изложения е Норвежките търговски 

панаири (Norway Trade Fairs – www.messe.no), разположен точно до столицата 

Осло, във Финландия най-големия изложбен център е Панаирен център Хелзинки 

(Helsinki Fair Centre – www.finnexpo.fi). 

Няколко препоръки, за успешно участие в изложения: 

1. Работете методично 

На първо място е добре фирмата, която иска да участва в търговско изложение да си 

отговори на следните въпроси: Каква е целта на участието в търговското изложение? 

Кой искате да срещнете по-време на изложението – агенти (посредници), 

дистрибутори, определен вид ресторанти? До какво трябва да доведат тези срещи? 

Искате ли да посетите контактите си след изложението или искате те да Ви посетят в 

собствената Ви страна след изложението? Искате ли да им изпратите мостри? 

Напишете списък с крайни срокове и дейности и решете кой ще отговаря за всяка от 

тях. Не забравяйте практически неща като транспорта, митниците и т.н. Направете 

бюджет на Вашето участие. 

2. Привлечете правилните посетители 

Направете така, че Вашето присъствие да бъде видимо още преди изложението. 

Поканете посетителите, които искате да срещнете на вашия щанд. Ако нямате 

самостоятелни ресурси да идентифицирате тези контакти можете да се обърнете към 

търговския офис в българското посолство в Стокхолм, които ще Ви помогнат в 

намирането на контакти на подходящите шведски компании. 

Не забравяйте да поканите медиите. Разпространете прес съобщение в търговската 

преса. Организаторите на изложението могат да Ви помогнат да направите това, без 

допълнителни разходи. 

 

Търговски мисии 

Организациите в подкрепа на бизнеса често организират търговски мисии на 

различни пазари. Търговските мисии често включват пазарна информация, 

посещения на компании за обмяна на опит, посещение на изложения, срещи с 

бизнес организации и държавни институции, индивидуални срещи с потенциални 

бизнес партньори или комбинация от изброеното. При участие в търговски мисии 

следва да сте уверени, че целта на търговската мисия съответства на целите на 

компанията Ви, както и да подготвите възможно най-много информация за Вашата 

компания и очакванията Ви към потенциалните бизнес партньори, при организиране 

на индивидуални срещи в рамките на мисията. 

http://www.swefair.se/
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Тази информация трябва да бъде предоставена на бизнес организацията-

организатор на мисията и на търговския представител поне три месеца 

предварително, за да могат те да подготвят възможно най-качествени и полезни за 

Вас срещи. 

На интернет страницата на ИАНМСП можете да намерите актуална информация за 

предстоящи търговски мисии в раздел „Бизнес делегации и търговски мисии” - 

http://www.sme.government.bg/ 

 

Ваша собствена бизнес мрежа  

Бизнес партньорствата се основават на взаимно доверие. Може би най-ефективния 

начин за намиране на потенциални бизнес партньори е чрез използване на вашата 

собствена мрежа от бизнес контакти. Препоръка от вече съществуващ бизнес 

контакт е сравнително високо ценена в Швеция, което се дължи и на факта, че 

шведите очакват от всеки, с които работят, да бъде почтен. Не се счита за мъдро да 

препоръчвате някой, освен ако не сте абсолютно убеден в него. В обратен случай 

рискувате своята собствена репутация и надеждност.  

Дори в случай, че Вашите бизнес контакти са от собствената Ви националност или са 

от държава, различна от Швеция, пак е полезно да се консултирате с тях за 

препоръка. По този начин те ще имат възможност да споделят с Вас собствените си 

контакти и опит в правенето на бизнес с шведски компании. 

 
 
V. Контакт с потенциални шведски бизнес партньори 

Когато намерите нов бизнес контакт, който Ви изглежда интересен, трябва в замяна 

да събудите неговия интерес. Това може да е голямо предизвикателство, когато се 

отнася до шведска компания, защото конкуренцията е значителна и много 

изпълнени с надежди доставчици осъществяват контакт с шведски вносители. Ако 

успеете да постигнете договореност за лична среща, това е най-добрият начин да се 

опознаете и на по-късен етап да си размените посещения в компаниите си, за да 

научите повече за начина, по който те работят. 

 

1. Техники на продажба 

Ако искате да продавате Вашите продукти на шведи, силно се препоръчва 

внимателно да изучите шведската бизнес култура и манталитет, описани в точка ІІ 

на тази информация. В допълнение, следва да имате предвид още няколко общи 

препоръки: 

 Изложете писмено какво точно целите с този контакт, преди да го 

предприемете. Това ще направи по-лесно фокусирането върху конкретните Ви 

цели и тяхното постигане. 

 Съберете възможно най-много информация за потенциалния бизнес партньор, 

за да сте добре подготвен. Много от шведските компании имат интернет сайт с 

информация на английски език. 

 Ако първият Ви контакт с потенциален бизнес партньор е по телефона, 

помнете, че 90% от впечатлението се изгражда от начина, по който звучите и 

само 10% от това, което казвате. Усъвършенствайте звученето на гласа си по 

телефона и начина си на изразяване. В рамките на първите 15-20 секунди 

следва да кажете на партньора си кой сте, от къде се обаждате и какво 

предлагате. Не говорете прекалено бързо и бъдете кратки. Хората може да 

кажат „не” в началото, но после да размислят. Опитайте се по любезен начин 

да обърнете първоначалното „не” в „да” чрез намиране на нови причини и 

гледни точки. Не възприемайте „не” като лична обида. Вслушвайте се в 

сигналите в разговора. Ако получите позитивни сигнали, не се притеснявайте 

да помолите за среща или директна поръчка. Например, ако вашият партньор 

попита „Колко време ще трае срещата”, Вие можете да отговорите „Ще трае 

един час. Кога може да се видим?”. Концентрирайте дискусията върху това, 

защо те трябва да купят Вашите продукти, а не защо не искат да ги купуват. 

http://www.sme.government.bg/
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www.sellingpower.com – Интернет сайт със съвети в областта на продажбите. 

 

2. Бизнес срещи 

По време на бизнес срещите шведският вносител ще очаква от износителя да бъде 

подготвен и да бъде способен да отговаря на всички въпроси относно компанията, 

ресурсите, цената, качеството, условията на доставка и др. 

Също така износителят следва да е проучил приложимото законодателство и 

изискванията на пазара. Възможно е да се наложи износителят да се срещне 

няколко пъти с потенциалния купувач, за да се стигне до сделка. 

 

3. Профил на компанията на износителя 

Настойчиво се препоръчва да имате изготвен профил на Вашата компания, за да 

имате основа за дискусия с потенциалните купувачи. Профилът на компанията 

представлява кратко описание на компанията Ви, на английски език, в рамките на 

една страница. В него са посочват продуктите или услугите, които предлагате, факти 

за компанията Ви, какъв тип компании са настоящите Ви клиенти и какъв вид бизнес 

сътрудничество търсите. Профилът на компанията помага на новите бизнес контакти 

бързо да се ориентират какво искате от тях и какви са предпочитанията Ви. Ако 

участвате в търговска мисия в Швеция с организирани индивидуални срещи с 

шведски компании, то в този случай подготвянето на профил на компанията Ви е от 

абсолютна необходимост. 

 

4. Оферта 

Ако контактът Ви с потенциалните бизнес партньори е бил успешен, ще бъдете 

помолен да представите оферта. Важно е да се знае, че офертата трябва да бъде 

изпратена на купувача в рамките на не повече от две седмици. Офертата трябва да 

съдържа информация относно продуктите, количеството, цената, времето и начина 

на доставка, цената на транспорта, датата на плащане и до кога е валидността на 

офертата. 

 

 VІ. Договор 

Както вече беше споменато, шведите предпочитат всички договорености да са в 

писмен вид. Ако вие изготвяте договорът е разумно да се консултирате с адвокат. В 

края на договарянето, всяка страна трябва да получи подписано копие (оригинал) от 

договора и тогава договорът се счита за неотменим. 

За международни споразумения, следва да се уточни в договора законодателството 

на коя държава се прилага. Ако споразумението се подписва на различни езици, в 

договора следва да се уточни, кой от тях има превес при възникнали спорове. 

Има и стандартни международни споразумения за различните сектори, които могат 

също да се включат в договора. Международната търговска камара (ICC) предлага 

срещу заплащане такива модели на договори за агенти, дистрибутори и др. 

Препоръчва се и включването на арбитражна клауза за уреждане на възникнали 

спорове. Арбитражния институт има публикувани на своята интернет страница 

няколко подобни модела на арбитражни клаузи.  

Интернет сайтове на английски език, на които можете да намерите информация за 

примерни договори и арбитражни клаузи: 

www.iccwbo.org – Модел на договори от Международната търговска камара Model 

contracts from the International Chamber of Commerce 

www.sccinstitute.com – Арбитражен институт на Стокхолмската търговска камара, тук 

можете да намерите примерни арбитражни клаузи. 

http://www.bcci.bg/ - Българска търговско промишлена палата, има примерни модели 

на договори, както и арбитраж към палатата. 

 
VІІ. Търговски маржове/ценова структура 

http://www.bcci.bg/
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Преди да определите износната цена на Вашия продукт, трябва да имате предвид 

няколко фактора. Освен от производствените Ви разходи и марж на печалбата, 

цената ще зависи от конкуренцията и желанието на потребителите да заплатят 

определена сума за Вашия продукт. 

Преценете структурата на разходите си. Например, по принцип, броят на 

посредниците на шведските компании са намалели, като начин за запазване на 

ниски разходи, а от там и на ниски цени. Имайте това предвид, когато определяте 

експортната цена на Вашите продукти. 

Когато изчислявате цената, следва да имате предвид и ценовите равнища на 

конкурентните продукти. Отговорете си на въпроса какво различава Вашият продукт 

от този на конкурентите. Какви са предимствата и недостатъците на Вашия продукт в 

сравнение с конкурентните продукти?  

Ценовата структура в Швеция варира според продуктовата категория. Например, 

цената на ежедневно използвани базови потребителски стоки е значително по-ниска 

от цената на дълготрайни потребителски стоки, като дрехи и аксесоари. Още повече, 

че като цяло потребителите са по-малко чувствителни към цените на продукти от 

първа необходимост (като лекарства и сол, например). Но ценовата чувствителност 

не зависи само от това до колко е необходим продукта, а и от наличието на 

заместители.  

Провеждането на маркетингово изследване и анализиране на това дали цената на 

Вашия продукт е разумна може да определи каква е ситуацията за Вашия продукт. 

 

 

VІІІ. Очаквания на потребителите 

Както вече бе отбелязано, информираността на потребителите в Швеция е 

сравнително висока. Много е вероятно купувачът от Швеция да има високи 

очаквания за Вашия продукт и условията на доставка. Поради това, за да имате 

успешен бизнес с шведските компании, има няколко практични фактора, които 

трябва да имате предвид когато планирате работата си. 

 

1. Корпоративната социална отговорност 

Един аспект на нарасналата информираност в Швеция е корпоративната социална 

отговорност, която придобива голямо значение. От шведските компании все повече 

се очаква да поемат повече отговорност отколкото ги задължава закона, когато се 

отнася до въпроси, свързани със социалната сфера, етиката и опазването на 

околната среда. Шведските потребители се интересуват от тези въпроси и много от 

тях са склонни да платят малко по-висока цена за продукти, произведени в 

справедливи условия и по устойчив начин. Ако можете да покажете, че Вашата 

компания активно работи в областта на корпоративната социална отговорност, това 

ще бъде сериозно предимство за Вас. 

 

2. Сертификати и стандарти 

Да правите бизнес с шведски партньор означава, че отговаряте на изискванията на 

националните и европейското законодателство, норми и стандарти. Целта на този 

пакет от различни законодателни изисквания е да се защити сигурността на 

потребителите и опазването на околната среда. 

За да разберете точно на какви изисквания трябва да отговаря Вашия продукт, може 

да проверите на интернет страницата на Шведския институт по стандартите  

(www.sis.se).  

 

3. Срокове и условия на доставка 

Както бе отбелязано, пунктуалността е високо ценена в Швеция. Уверете се, че се 

придържате към договорените срокове за доставка и се опитайте да се застраховате 

срещу непредвидими ситуации, когато планирате доставките си. Бързата и надеждна 

доставка е високо ценена от шведските компании и обикновено те имат нулева 

толерантност по отношение на забавянията. 
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Международната търговска камара е изработила рамка от международно признати 

условия на доставка (франкировки), наречени Инкотърмс (Incoterms). Те задават 

правила, изясняващи кой е отговорен за доставките по отношение на плащане, 

застраховка, времеви срокове и т.н. Те са надежден инструмент, който може да се 

използва при определяне на условията на доставка, за да се избегнат 

недоразумения и юридически проблеми. Инкотърмс могат да бъдат поръчани и 

получени срещу заплащане на такса на интернет страници www.incoterms.se и  

http://www.iccwbo.org/incoterms/. 

 
4. Опаковане 

Правилното опаковане осигурява, че продукта не е повреден и е непокътнат при 

транспортирането. В същото време обаче опаковката също така показва качеството 

на продукта и трябва да отговаря на редица законодателно определени изисквания. 

Те са различни и в зависимост от това дали продукта е предназначен за 

индустриални цели или за пряка консумация. 

Международният търговски център (ITC) е публикувал в специална интернет  

страница практическа информация за опаковането - http://www.intracen.org/trade-

support/packaging/. 

 

5. Плащания  

Условията на плащане често са записани в договора между Вас и шведската 

компания. По принцип в Швеция доминиращи системи за разплащане са жиро 

системите, т.нар. банкжиро системи и постжиро системи. Повечето транзакции се 

правят електронно. Използването на чекове не е популярно в Швеция.  

VІІІ. Съвети за дългосрочни бизнес отношения 

Отговаряйте на въпросите възможно най-бързо. Ако отнема време да намерите 

отговора, информирайте вашия партньор, че сте получили запитването и ще се 

свържете с него, при първа възможност. 

Навреме информирайте за промени във Вашата компания, възможни закъснения и 

други въпроси от значение за партньора Ви. Конфликтите често могат да бъдат 

избегнати, ако сте откровени за проблемите, които възникват. 

Направете план за общ контакт: срещи по продажбите, информативни и/или 

благодарствени писма след проведени мероприятия, коледни картички и т.н. 

Уверете се, че се срещате лично регулярно. Нищо не може да замени личната среща 

и контактите по телефона и електронна поща се улесняват, ако сте провели първо 

лична среща с партньора. 

Честите контакти и обмяна на информация намаляват риска от проблеми и 

увеличават шансовете за ползотворно и дългосрочно бизнес сътрудничество. 

 

 

 

NB Бизнес езика в Швеция е английски език! 
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