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Maailman laajin kansainvälistymispalveluja pk-yrityksille tarjoava verkosto

Yli 50 maata
Noin 600 organisaatiota
Yli 3000 asiantuntijaa

Toimintaa rahoittaa Euroopan komissio, sekä Suomessa TEM ja verkoston toimijat
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Suomessa 16 asiantuntijaa kuudella paikkakunnalla
Finpro – verkoston koordinaattori
•
•
•
•
•
•

Markus Ranne – Helsinki
Hanna Riski – Helsinki
Esa Räisänen – Oulu
Hannele Halmetoja – Tampere
Maarit Vuorio – Tampere
Aija Kalander – Tampere

Helsingin seudun kauppakamari – Helsinki
•
•
•
•

Maija Kärkäs
Johanna Niemistö
Johanna Marin-Hyppönen
Mika Lahtinen

Oulu

Turku Science Park
•
•
•
•
•
•

Seinäjoki

Timo Huttunen – Turku
Olli Mankonen – Turku
Johanna Puhtila – Turku
Juha Achrén - Turku
Satu Alapiha – Seinäjoki
Mari Kivinen – Mikkeli

Tampere
Turku
Helsinki
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Verkoston palvelut ovat maksuttomia
Etsitkö

Tarjoamme

tietoa EU-lainsäädännöstä tai neuvoja
kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa?

neuvontaa EU-rahoituksesta, lainsäädännöstä ja
kansainvälistymisestä.

tietoa ja verkostoitumista?

yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät seminaarit
ajankohtaisista aiheista sekä uutiskirjeet ja
internetsivuston.

tukea ulkomaisten yhteistyökumppaneiden
kartoittamisessa?

Yrityskontaktipörssin, yrityskontaktitapaamiset sekä
räätälöidyt yrityskontaktimatkat.

väylää antaa palautetta
sisämarkkinaongelmista?

pk-yritysten palautekanavan komissioon.

apua yrityksen kilpailukyvyn
kasvattamiseen ja kasvuun?

neuvontaa innovaation kaupallistamiseen ja eväitä
yrityksesi kansainvälisen kilpailukyvyn
parantamiseen.
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Neuvontaa EU-rahoituksesta, lainsäädännöstä ja kansainvälistymisestä
Yleinen lakineuvonta kansainvälisissä kysymyksissä
•
EU-säädösten vaikutukset ja täytäntöönpano, eri maiden kansallinen lainsäädäntö, kv-kaupan
sopimukset ja riitatilanteet, kuljetusehdot, verotus, tullit, CE-merkintä, julkiset hankinnat
Yleinen kansainvälistymisneuvonta
•
yleinen maa- ja markkinatieto, yrityksen perustaminen toiseen maahan, yritysten ja
organisaatioiden yhteystietoja eri maissa
EU-rahoitusneuvonta
•
tiedotusta EU-rahoitusohjelmista ja hakuajoista, tukea sopivan EU-rahoitusohjelman
kartoittamisessa, EU-rahoitusopas
Eväitä yrityksen kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen
•
analyysi yrityksen kilpailukyvyn ja kasvun edellytyksistä hyödyntäen sähköistä työkalua,
toimenpidesuunnitelma tunnistetuille kehittämiskohteille sekä asiantuntijatuki suunnitelman
toteuttamiseksi.
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Yrityskontaktipörssi – yhteistyökumppanin hakupalvelu
•

Yhteistyökumppanin hakupalvelu kaupalliseen,
teknologiseen tai tutkimusyhteistyöhön


esim. myyntikanavia, franchising-partnereita, alihankintaa,
kumppania teknologian ostoon, myyntiin tai lisensointiin,
tutkimus- ja kehitystyöhön, yhteisyrityksen perustamiseen, jne.

•

Noin 10 000 kumppanin hakuilmoitusta kattavasti
kaikilta toimialoilta, laajat yhteistyömahdollisuudet

•

Hakuilmoitusten laadunvarmistus sekä
puolueettomat ja luotettavat verkoston kollegat eri
maissa joilla alueen yritystuntemus

•

Hyödyntäjiä myös Euroopan ulkopuolella, esim.
Kiina, Korea, Intia, USA

•

Paras hyöty kun kansainvälistymisen strategia on
selvä: mitä etsitään ja mitä itsellä on tarjolla
www.EnterpriseEurope.fi/partner
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Esimerkkejä profiileista, joissa etsitään yhteistyökumppania Suomesta:
•
•
•
•
•
•

UK agent is looking for manufacturers of do-it-yourself (DIY) and home improvement products
Polish SME selling video monitoring systems is looking for suppliers of LTE/3G/Wi-FI routers
and IP cameras
A Russian company seeks suppliers of equipment and materials for car-service stations.
A Turkish manufacturer of external and internal doors is looking for raw material suppliers
A German SME is looking for producers and suppliers of steel and aluminium components for
an innovative fitness device
A Croatian company active as retail online shop for gaming accessories and games is looking
for new games for sale

•
•
•

Seeking manufacturer for innovative oil spill recovery vessel
Looking for acoustic, underwater and micro seismic noise prediction company
Seeking innovative technology for precast concrete element production

•

German producer of teak and poly rattan outdoor furniture seeks agents in Denmark, Sweden,
Norway and Finland
Japanese manufacturer of sensors for use in medical and elderly care sector seeking partners
in Finland, UK and Germany

•
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Yrityskontaktitapahtumat kansainvälisten messujen yhteydessä
•

Etukäteen sovitut ja aikataulutetut kahdenväliset
yritystapaamiset, nimeltään B2B, matchmaking tai brokerage
event.

•

Yrityskontaktitapahtumat kansainvälisten messujen
yhteydessä - vuosittain ympäri Eurooppaa satoja tapahtumia
eri toimialoilta, esim.
 NaviGate Matchmaking, 18. – 19.5.2016, Turku
 Tour d´Europe Stockholm, 26.5.2016, Tukholma, Ruotsi
 Smart Business Days, 31.5. – 1.6.2016, Berliini, Saksa

•

Verkosto järjestää myös räätälöityjä yrityskontaktimatkoja
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Miten löydät yhteistyökumppanin Enterprise Europe Network verkoston avulla?
•

Tee hakuja Yrityskontaktipörssissä. Jos jokin
hakuilmoitus kiinnostaa ja haluat keskustella
tarkemmin yrityksen kanssa, ota yhteyttä
verkoston asiantuntijaan Suomessa tai klikkaa
profiilissa ”Request more information”.

•

Tee sähköpostiisi hakuvahti.

•

Tee yritykselle oma hakuilmoitus
Yrityskontaktipörssiin yhteistyössä verkoston
asiantuntijan kanssa. Ilmoitus käy läpi
kaksivaiheisen tarkistusprosessin ennen
julkaisua, prosessilla varmistetaan ilmoitusten
selkeys ja ymmärrettävyys.

•

Osallistu verkoston järjestämiin
yrityskontaktitapahtumiin kansainvälisissä
tapahtumissa ja yritysryhmämatkoilla.
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Palvelupaketti kehitys- ja innovaatiotoimintaan panostaville yrityksille
•

Verkostomme asiantuntijat tarjoavat yritykselle maksuttoman
enintään seitsemän päivän palvelupaketin, joka sisältää
 analyysin yrityksesi kehittämiskohteista hyödyntäen
sähköistä analyysityökalua
 toimenpidesuunnitelman tunnistetuille kehittämiskohteille
 asiantuntijatuen suunnitelman toteuttamiseksi

•

Palvelu on suunnattu kehitys- ja innovaatiotoimintaan
panostaville yrityksille, joiden tuote, palvelu tai liiketoimintamalli
antaa merkittävän kilpailuedun ja mahdollistaa huomattavan
kansainvälisen kasvun.

•

Palvelun tavoitteena on auttaa innovatiivisia yrityksiä
kasvattamaan kilpailukykyään ja kasvamaan.

•

Yhteyshenkilöt:
Olli Mankonen, olli.mankonen@turkusciencepark.com
Aija Kalander, aija.kalander@finpro.fi
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Välitämme komissiolle tietoa yritysten kohtaamista sisämarkkinaongelmista
•

Jos yrityksesi joutuu EU:n sisämarkkinoilla sellaisen
viranomaismenettelyn kohteeksi, joka haittaa tavaroiden tai
palveluiden vapaata liikkuvuutta, voimme verkoston kautta välittää
tästä tiedon komissiolle jatkotoimenpiteitä varten.
 Esimerkiksi EU-sääntelyn virheellinen soveltaminen,
kansalliset standardivaatimukset tai muut protektionistiset
toimenpiteet

•

Ota yhteyttä Helsingin seudun kauppakamariin:
een@helsinki.chamber.fi

•

Yksittäistapauksiin voidaan ratkaisua hakea viranomaisneuvottelun
avulla maksuttomasta Solvit -ongelmanratkaisupalvelusta
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Ota yhteyttä!
•

Hannele Halmetoja, hannele.halmetoja@finpro.fi , 050 380 4814

•

Enterprise Europe Network Suomessa: www.EnterpriseEurope.fi

•

Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu

•

Enterprise Europe Network myös sosiaalisessa mediassa:
 Twitter: @EENfi ja @EEN_EU
 Facebook: Enterprise Europe Network
 YouTube: Enterprise Europe Network Suomi

•

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi!

