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Kim jesteśmy

• Instytucja non-profit;

• Instytucja wspierająca polskie lub norweskie firmy wchodzące 

na rynki tych krajów;

• Platforma do spotkań firm polskich z norweskimi:

Misje gospodarcze Business mixer’y Konferencje



• Nie zapominamy o kulturze:

Coroczne spotkanie wigilijne 

ze studentami 

Skandynawistyki UG: Julebord

Pokaz filmu „Jestem Kuba” na 

dachu Teatru Szekspirowskiego

ZAPRASZAMY na 

WWW.P-NCC.ORG

Mecz pomiędzy polskimi a 

norweskimi biznesmenami                   

na Stadionie Energa



Jak założyć firmę w Norwegii

Podstawowe rodzaje firm w Norwegii:

• AS: bliski odpowiednik sp. z o.o. (kapitał min. 30000 NOK)

• NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak): norweska rejestracja 

zagranicznego przedstawicielstwa

• Jednoosobowa działalność gospodarcza

Polecamy korzystać z wyspecjalizowanych firm konsultingowych:

• Polish Connection • Multi Nor • Novum Consulting



Strategia wejścia na rynek norweski

• Przede wszystkim research:  czy promować własny brand, czy może 

podłączyć się pod już istniejący norweski;

• Dostosowanie swojej oferty do potrzeb rynku;

• Strona internetowa:  obowiązkowo w j. angielskim; dobrze również z 

wersją w j. norweskim, 



• Kontakt osobisty na imprezach dedykowanych- łatwiej nawiązać kontakt w 

Norwegii, niż zaprosić Norwegów do Polski :

• Targi, 

• business mixer’y, 

• itp.

• Skorzystanie z usług Polsko- Norweskiej Izby Gospodarczej lub/ i firm 

konsultingowych, oraz agencji rządowych;

• Poszukiwanie partnera na rynku norweskim: można wykonać z Polski, bez 

konieczności rejestracji firmy w Norwegii

Strategia wejścia na rynek norweski



JAK ZAISTNIEĆ NA RYNKU NORWESKIM?

• Język • Marketing • Postrzeganie firm i 

produktów 

zagranicznych
• Większość Norwegów 

mówi po angielsku,

ale doceniają kontakt 

w języku norweskim.

• Warto korzystać z 

wyspecjalizowanych 

serwisów norweskich.
• Dla Norwega norweskie 

będzie najlepsze.

• Przyczyny 

działań
• Ostrożność • Długotrwałe 

relacje

• 1. Ekonomia,

• 2. ekonomia,

• 3. ekonomia.

• Doświadczenie nauczyło 

Norwegów ograniczonego 

zaufania do podmiotów 

zagranicznych.

• Cenią sobie długotrwałe 

relacje.



Jakie polskie marki istnieją na rynku norweskim

• LOTOS Exploration & Production Norge AS

• PGNiG Upstream International

• Solaris Bus&Coach S.A. (autobusy)

• Torpol S.A. poprzez spółkę Torpol Norge

(wykonawca robót torowo- trakcyjnych)

• Unihouse (spółka córka Unibep SA, 

producent domów modułowych)



Popularne marki norweskie  obecne w Polsce

• Bank DNB

• Sieć hoteli Qubus

• Cubus (marka odzieżowa)

• Opera (przeglądarka internetowa)

• Norgips (płyty gipsowo- kartonowe)



Gdzie gromadzi się norweski kapitał?



Dynamika rynku zatrudnienia w Norwegii



Dynamika rynku nowych przedsiębiorstw w Norwegii

Wniosek: Firmy typu NUF są niechciane w Norwegii

Wniosek: Druga połowa roku zawsze jest lepsza

Źródło: Statistik sentralbyrå

Liczba Procent

1. kwartał 2017
4. kw. 2016-

1. kw.2017

1. kw. 2016-

1. kw. 2017

Wszystkich 17559 21,7 5,9

Spółka z o.o. (AS) 7332 22,5 9,4

Działalność gospodarcza 9739 22,7 4,1

Norweski oddział przedsiębiorstwa zagranicznego 195 -11,8 -19,8

Ogłoszenie bankructwa

Źródło: Statistik sentralbyrå 2. kw. 2016 3. kw. 2016 4. kw. 2016 1. kw. 2017

Wszystkie 1352 998 1032 1254

Bankructwo przedsiębiorstwa 956 713 785 935

Osobiste i działalności gospodarcze 396 285 246 319



PRZERWA ;)

Po przerwie:

Cecylia Liwo i Magdalena Polakowska, Polish Connection:

Mechanizmy oraz narzędzia systemowe

wspierające zakładanie firmy na terenie Norwegii.

Dziękuję za uwagę :)

Marcin Bortkun

Polsko-Norweska Izba Gospodarcza


