
Studieresor 
till Sri Lanka

22-26 september 2019

10-14 november 2019



Upptäck Sri Lankas IT-företag på plats! Lämna höstmörkret några dagar. 



Därför passar Sri Lanka 
svenska företag 

Kostnadsbesparingar

Flexibilitet i storlek på team

Hög kvalité

Internationell miljö

Goda kunskaper i engelska

Möjlighet att sätt upp mindre team 

En låg personalomsättning

Tidzonen en fördel

Nära – enkla förbindelser

Trevligt att besöka 

Svenska och internationella referenser

En växande regional hubb



Program

Söndag utresa kväll

Måndag ankomst Colombo – egen tid och gemensam middag

Tisdag

Nils Molin – outsourcing och Sri Lanka

ICTA/SLASSCOM – repr

Egna besök utvalda företag

Onsdag –

Egna besök utvalda företag

uppföljning med bolag och möte startup hubb –

Colombo kunskap

Middag med IT-bolag

Torsdag – hemresa och landar i Sverige på kvällen



Föredragshållare

Nils Molin
”Sri Lanka som värdeskapande offshoring destination”

• Nils Molin, tidigare 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. – maila till 
info@itsrilanka.se och vi skickar den.

mailto:info@itsrilanka.se


Besöken
På tisdagen och onsdagen kommer du få besöka några noggrant utvalda 

IT-bolag i Colombo. Besöken äger rum individuellt d v s inga andra 
resedeltagare följer med. Detta för att du skall kunna diskutera ditt 

företags behov i lugn och ro samt ställa för dig relevanta frågor.

Gruppen
Antalet deltagare (exklusive Nils Molin och Leif I Ohlson) är maximerat till 5 personer. 



Fakta

• Flyg cirka 7.500 kr – boka gärna via Resia.

• Försäkring – egen

• Visum 400 kr –söks online

• Logi 3 nätter fritt. Extra nätter betalas själv

• Transporter i Colombo – ingår

• Transport utanför Colombo – egen
bekostnad.



Förläng med några 
dagar

Vi tipsar om bästa platserna att besöka.



Mer info
info@itsrilanka.se

eller ring
Leif I Ohlson

070 517 28 12

mailto:info@itsrilanka.se

