
 
 

Upptäck Sri Lankas IT-företag på plats! Lämna 

höstmörkret några dagar. 

 Program 6-9 november 2018 

6 november  
Du flyger ut på kvällen från (Stockholm eller Köpenhamn) – eller välj att anlända några dagar 

tidigare och njuta av Sri Lankas stränder, kultur m.m 

7 november  

Vid ankomst till Colombo möts du av chaufför som tar dig till Galle Face Hotel 

 

13:00 samling för lunch på verandan 

14:00-14:30 Leif I Ohlson – ”Passion för Sri Lanka” 

14:30-15:30 Nils Molin, ”Sri Lanka som värdeskapande offshoring destination” 

15:30-16:00 Kaffe/kaka 

16:00 – 17:00 Presentation av Sri Lanka:s branschorganisation 

17:00 – 19:00 egen tid – varför inte en förfriskning i solnedgången på Galle Face Hotel 

 

19:30 – 21:30 Middag på Gallery Café 

 



 
 
 

8 november  
06:30 -09:30 frukost serveras 

09:30 – 16:00 Individuella möten med utvalda IT-företag. Lunch ätes i samband med besöken.  

Vi bedömer att du kommer hinna med minst tre besök 

20:00 Middag med något av it-bolagen. 

9 november 

Hemresa eller förläng resan några dagar och njut av Sri Lankas stränder,kultur m.m 

Fakta 

Pris 7.360 kr/person 

I priset ingår 2 nätter på hotell, transporter i Colombo, 2 luncher, 2 middagar, 2 frukost, 

konferensrum med kaffe/kaka. Föredrag av Nils Molin, Leif I Ohlson, IT-organisation. Besök hos 

minst tre IT-företag i Colombo. 

Anmälan sker till Best of Sri Lanka , men konferenspaketet administreras av Resia som är 

betalningsmottagare. I samband med anmälan kommer vi behöva lära oss mer om ditt företag och ev. 

behov. Detta för att kunna sätta ihop det bästa besöksprogrammet dag 2.  

I priset ingår inte; 

Flyg (vi rekommenderar kontakt med Resia som kan boka biljetter), Visum (söks online.) 

Vi rekommenderar dessutom varmt att ni förlänger vistelsen på Sri Lanka med några dagar. 

Antingen att ni kommer före konferensen startar eller stannar kvar. Resia och deras 

samarbetspartner Aitken Spence i Colombo bistår gärna. Leif I Ohlson lämnar gärna sina egna tips. 

 

 

 



 
 

 

Nils Molin, senior rådgivare på Radar, har studerat Sri Lanka’s offshoring industri på plats och 

intervjuat svenska kunder. Under detta föredrag kommer han att berätta om sina intryck och 

förmedla sina bästa råd. Läs gärna rapporten som Nils har skrivit. 

 

Beställ rapporten - här 

 

 

Leif I Ohlson, ägare och grundare av Best of Sri Lanka. Leif är också generalsekreterare i Sweden-Sri 

Lanka Business Council (www.sslbc.se) 

https://radareco.se/r/2018/sri-lanka-en-outsourcingmojlighet-med-hogt-varde/
http://www.sslbc.se/

