
EU-bevakningstjänst 
Välj den nivå som passar just ditt företag

Våra paket BASIC SMALL MEDIUM LARGE

Löpande EU-monitoring baserad 
på kundens bevakningsprofil* � � � �

Gallring � � �

Löpande analys � �

Prioritering � �
EU Newsletter –
Early warnings alert 10 ggr/år 20 ggr/år 40 ggr/år

Kalender – Weekly alert 40 ggr/år

Kalender – Monthly alert 12 ggr/år 12 ggr/år

*EU-monitoring är en bevakningstjänst som är baserad på val av sökord och 1-6 bevakningsområden: ”pension”, 
”försäkring”, ”bank”, ”finansiella tjänster”, ”handel & tull” och ”Brexit". I tjänsten ”basic” och ”small” ingår ett 
bevakningsområde och upp till 10 sökord. I tjänsten medium ingår bevakning av två intresseområden och upp till 15 
sökord och i tjänsten large ingår bevakning av fyra intresseområden och upp till 25 sökord. 



EU-rådgivning
Välj den nivå som passar just ditt företag

BASIC SMALL MEDIUM LARGE

Strategiskt rådgivningsmöte 
60 min, antal ggr/år 4 6 8 10

Skräddarsydd Brysselrapport, 
antal ggr/år 4 6 8 10

Skräddarsydd EU-utbildning, 
tid & antal ggr/år 60. min / 2 90 min. / 2 90 min. / 2

Externa möten i Bryssel med 
relevanta policy makers 4-6 10-12

Mötesdagar i Bryssel 1,5 3

Nätverksmiddag i Bryssel 
(Planering/bokning av gäster) 1 2 (vid två tillfällen)



EU-rådgivning/bevakningstjänst 
Välj den nivå som passar just ditt företag
Våra paket BASIC SMALL MEDIUM LARGE

Strategiskt rådgivningsmöte 
60 min, antal ggr/år 4 6 8 10

Skräddarsydd Brysselrapport, 
antal ggr/år 4 6 8 10

Skräddarsydd EU-utbildning, 
tid & antal ggr/år 60. min / 2 90 min. / 2 90 min. / 2

Nyhetsbrev viktiga EU-
händelser, antal ggr/år 10 20 40

EU Monitoring. Löpande EU-
bevakning * � � � �

Gallring � � �

Löpande analys � �

Prioritering � �
Kalender, antal ggr/år Månadsvis / 12 Månadsvis / 12 Veckovis / 40

Externa möten i Bryssel med 
relevanta policy makers 4-6 10-12

Mötesdagar i Bryssel 1,5 3

*EU-monitoring är en bevakningstjänst som är baserad på val av sökord och 1-6 bevakningsområden: ”pension”, 
”försäkring”, ”bank”, ”finansiella tjänster”, ”handel & tull” och ”Brexit". I tjänsten ”basic” och ”small” ingår ett 
bevakningsområde och upp till 10 sökord. I tjänsten medium ingår bevakning av två intresseområden och upp till 15 
sökord och i tjänsten large ingår bevakning av fyra intresseområden och upp till 25 sökord. 


