
Tromsøbedriften Avikom får stadig
nye kunder verden rundt.

Selskapet som ble etablert i
Tromsø i 1999, leverer nå sine løs-
ninger for videokonferanser til
kunder både i Australia, Asia, USA
og Europa. Daglig leder og gründer
Hans Johan Tofteng kan fortelle at
den ferskeste kontrakten nylig ble
signert med kinesiske ZTE.

Selskapet som har 70.000 ansat-
te verden rundt skal nå benytte vi-
deotjenester, telefoni og overvåk-
ningsutstyr fra Avikom.

Tofteng forteller at utviklingen av
Avikom har vært helt avhengig av

tilskuddsordninger som dem Inn-
ovasjon Norge tilbyr eller formid-
ler.

– Det har vært et være eller ikke
være for oss. Vi har blant annet be-
nyttet skattefunn-ordningen, samt
utviklingstilskudd blant annet for å
jobbe med eksport.

Innovasjon Norges mange kon-
torer rundt om i verden har også
vært til stor hjelp. Nylig fikk Avikom
for eksempel utfordringer med toll-
regler i USA.

– I løpet av ti minutter fikk vi hjel-
pen vi trengte fra Innovasjon Nor-
ges kontor i Boston, sier Tofteng.

Vinner nye markeder
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Visste du at
ALPINBYEN AS, Finnsnes,
har fått ny daglig leder, John
Arne Worum.

ASIA 100 TROMS ARKAN
GHANIM JARAD AL-SARAY-
EFI, Finnsnes, er en nyregis-
trering i Foretaksregisteret.
Formål: Dagligvare salg.
Innehaver: Arkan Ghanim Ja-
rad Al-Sarayefi.

BARDU BILSERVICE AS, Bar-
du, har gjort endringer i sty-
ret.  Styrets leder: Elisabeth
Tone Westgaard. Styremed-
lem: Sonja Anita Ulriksen,
fratrådt. Varamedlem: Tor-
geir Jenssen.

BRØDRENE OLSEN MASKIN
ANS, Kvaløya. Styrets leder:
Sten Magne Olsen. Nestle-
der: Geir Inge Olsen. Styre-
medlem: Per Kåre Olsen.

FAGERENGA TRIAS I BO-
RETTSLAG, Tromsø, har gjort
endringer i styret.   Styrets le-
der: Anita Elin Dalheim. Sty-
remedlemmer: Knut-Einar
Paulsen og Remi-Andre Mi-
kalsen. Varamedlemmer:
Hani Issalhi og Rosmari Ri-
chardsen.

FENOLA AS, Tromsø, er en
nyregistrering i Foretaksre-
gisteret.  Formål: Drive med
utvikling, produksjon, mar-
kedsføring av næringsmidler
og ingredienser for kosttil-
skudd, kosmetikk, mat og
farmasi, samt det som natur-
lig står i forbindelse med det-
te. Styrets leder: T r o n d
Magne Solstrand. Styremed-
lemmer: Ole Alfred Rolf
Ovesen, representant for A-
aksjonærene, Stein Gunnar
Ulve,  representant for A-ak-
sjonærene.

GULLIVER AS, Bardu, har
gjort endringer i styret.  Sty-
rets leder: Ole Morten Sund-
heim. Styremedlem: Karin
Hasund. Varamedlem: Sis-
sel-Marja Oskal.

KAIEN SKJERVØY AS, Skjerv-
øy, er en nyregistrering i
Foretaksregisteret.  Formål:
Drift av gatekjøkken og det
som naturlig hører til dette.
Selskapet kan ved aksjeteg-
ning eller annen måte delta i
andre selskaper. Daglig le-
der: Kjartan Ragnar Erlings-
son. Styrets leder: Malgorza-
ta Maria Jedraszak. Vara-
medlem: Kjartan Ragnar Er-
lingsson.

LANGNES BORETTSLAG,
Tromsø, har gjort endringer i
styret. Styrets leder: Sund-
vald Eliot Østby. Styremed-
lemmer: Bente Anita Hagen
Berglund og Gerd Marie Pau-
line Sandvik Jensen. Vara-
medlemmer: Odd Tore
Grunnvåg og Berit Kristin
Halvorsen.

Kan din bedrift drive
næring i andre deler
av Europa? Da kan
det være millioner å
hente. 

Det kan være særdeles lukrativt å
innlede bedriftssamarbeid med
partnere i Baltikum og Sentral-Eu-
ropa. Det fastslår direktør i Innova-
sjon Norge Troms, Stein-Gunnar
Bondevik, og viser til at norske
myndigheter gjennom EØS-avta-
len bidrar med flere hundre millio-
ner årlig til samarbeidsprosjekter
mellom bedrifter i Norge og part-
nere i Estland, Latvia, Litauen, Slo-
vakia, Ungarn, Romania, Bulgaria
og Polen.

– Her er det store muligheter
for samarbeid for eksempel i Po-
len eller Bulgaria – og få halv-
parten av investeringskostna-
dene dekket, forklarer Bondevik. 

Ingen i nord
Tilskuddsordningen, som skal bi-
dra til næringsutvikling med god
miljøstandard, har eksistert siden

2008, men så langt har næringslivet
i nord vært elendig på å utnytte den.

– Flere bedrifter i sør deltar, men
det går en tykk svart strek over lan-
det ved Namsskogan. Lenger nord
har ingen bedrifter meldt seg.

Bondevik håper nå bedrifter i
nord griper muligheten, og eventu-
elle kandidater skal få hjelp.

– Vi ser etter bedrifter som øn-
sker seg partnere til sin forretnings-
modell. Men vi kan gi for eksempel
reisestøtte, og vi kan hjelpe til med
partnersøk.

Et sub sea-firma i Grenland er en
av de norske bedriftene som allere-
de har inngått partnerskap i Europa.
Bakgrunnen var et oppdrag der pro-
duksjonen ble for dyr i Norge.

– Risikerer man ikke å bidra til
eksport av norske arbeidsplasser?

– I dette tilfellet ville nok alter-
nativet vært at bedriften mistet hele
kontrakten, mener Bondevik.

Økt eksport
Innovasjon Norge håper at både
denne tilskuddsordningen og an-
dre aktiviteter de nå tilbyr, vil gi
økt interesse for å satse interna-
sjonalt for bedrifter i Troms. Det
trengs om man skal kunne måle
seg med Nordland og Finnmark.

– Troms er eksportsinke i nord,

UTLANDET LOKKER: Direktør Stein-Gunnar Bondevik (til høyre) og rådgiver Thomas Stien i Innovasjon Norge Troms vil ha flere Troms-bedrifter til å
satse utenlands. Hans Johan Tofteng (til venstre) har på knapt 15 år gått fra oppstart i Tromsø til kunder verden rundt for videokonferanseleveran-
døren  Avikom.

sier Bondevik, og mener årsaken er
fokuset på Tromsø som adminis-
trasjonssenter og sentrum for of-
fentlige arbeidsplasser og forsk-
ningsmiljøer.

– Men nå må vi få omgjort forsk-
ningen til nye oppstartsbedrifter
slik at vi kan få kapitalisert denne
kunnskapen.

Mandag arrangerer Innovasjon
Norge derfor Asia-seminar der
målgruppa er sjømatbedrifter. Re-
presentanter for Innovasjon Norges

Asia-kontorer stiller for å presen-
tere hvilke muligheter som finnes i
Asia for norske sjømatbedrifter.

– To bedrifter vil også stille for å
fortelle om sine erfaringer for ek-
sempel med asiatisk forretnings-
kultur, sier rådgiver Thomas Stien.

På tampen av neste uke blir det så
«Business Boot Camp» der Mark
Robinson fra Silicon Valley tar for
seg strategier for hvordan man kan
lykkes med å etablere seg i interna-
sjonale markeder.  
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