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Sri Lanka och Västsverige en bra kombination! 

 

Bli medlem i SSLBC och upptäck möjligheterna redan idag! 
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Sri Lanka är en regional hubb 

Sri Lankas geografiska läge gör det till ett viktigt nav vid korsningen av 

internationell handel. Med den kortaste sträckan från den huvudsakliga 

handelsvägen mellan öst och väst har Sri Lanka den enda djuphavsterminalen i 

Sydasien som förbinder ekonomierna mellan Syd- och Östasien, Mellanöstern, 

Medelhavet, Afrika, Europa och Amerika.  Colombo är den enda hamnen i 

Sydasien, som kan hantera nya ultrastora containerfartyg 

 

 

Flyg 

 

FRÅN SVERIGE 

Qatar Airways från Stockholm och Köpenhamn via Doha 

Emirater från Stockholm och Köpenhamn via Dubai 

Air France från Stockholm och Göteborg via Paris. 

Turkish Airlines från Stockholm och Göteborg via Istanbul 

Sri Lankan Airlines från London eller Frankfurt 

LOT Polish Airlines från Stockholm och Göteborg via Warszawa 

Swiss Air från Stockholm och Göteborg via Zürich 

 

Direktflyg även till Nairobi, Sydney, Moskva. 
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Sri Lanka och Västsverige 
 

Vår mission är att dela affärsmässiga erfarenheter och kunskap mellan våra medlemmar. 

Föreningen grundades 2006 och har idag 70-tal medlemmar (framför allt företag) 

De är verksamma inom IT, tillverkning konsumentvaror och livsmedel samt turism.  

Medlemmarna har några tusental medarbetare på Sri Lanka (direkt och indirekt).  

Bland företag från Västsverige med relation till Sri Lanka kan nämnas; Nelly.com, Pagero, 

Ancon, AutoConcept, Blåkläder, Elof Hansson, Rudholm Group mfl. 

 

SSLBC:s medlemsundersökning i mars 2021 visar att det finns en tydlig framtidstro bland 

medlemmarna: 

• 71 procent har haft tillväxt de senaste fem åren 

• 69 procent hade en negativ utveckling 2020 

• 69 procent tror på positiv eller oförändrad utveckling 2021 

72 procent av respondenterna har haft verksamhet på/handel med Sri Lanka i minst tre år. 

 

Sri Lanka har blivit mer intressant för såväl investerare som turister. Det finns många möjligheter 

till att använda Sri Lanka som regional hubb för att nå marknader i regionen.  
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”Medlemskapet i SSLBC ger oss ett värdefullt nätverk av människor som på olika sätt har 

erfarenhet av och kan mycket om förhållandena på Sri Lanka” 

TailorStore 

 

• Affärsrelaterat nätverkande som underlättar vid etablering, import/export m.m 

• Tillgång till ett omfattande nätverk (myndigheter, politik, näringsliv och civilsamhälle) 

• Aktiviteter i Sverige och på Sri Lanka 

• Nyhetsbrev med uppdateringar 

• Tal del av upphandlingar 

• Erbjudanden och rabatter hos våra partners; 

 

 

 

 

 

SSLBC välkomnar både företag och privatpersoner som medlemmar.  

För mer information kontakta: 

Generalsekreterare Leif I Ohlson (sec.gen@sslbc.se) 
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