
TOIMIALA- JA KOHDEMARKKINAKOHTAISTA VIENTIAPUA YRITYSRYHMILLE

Systemaattisista ja tehokasta vientiapua vuoden 2019-2020 aikana 
Pohjois-Savon alueella 5-15 yrityksen muodostamille ryhmille:

• Haluatko saada tukea asiakkaiden, jälleenmyyjien ym. yhteistyökumppaneiden haussa    

  kohdemarkkinoilta?

• Haluatko lisätä yrityksesi osaamista viennistä, kohdemarkkinan/toimialan erityispiirteistä, 

 kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista?

• Haluatko sparrata vientistrategiaasi, –tavoitteitasi ja –valmiuksiasi asiantuntijoiden kanssa?

• Haluatko tehdä yhteistyötä yrityksesi toimintaan läheisesti liittyvien yritysten kanssa jakamalla  

 osaamista, verkostoja tai muodostamalla yhteistä tarjoomaa?

• Haluatko lähteä yritysryhmän yhteiselle vienninedistämismatkalle?

• Haluatko saada yhteisnäkyvyyttä kohdemarkkinassa alueen muiden toimialatoimijoiden kanssa?

Fast Track- hankkeessa saat seuraavat toimenpiteet n. 10 kk aikana:  

1. Haku Fast Track- palveluun
Ilmoita kiinnostuksesi Fast Track- hankkeen yhteyshenkilöille. Hanke yhteistyössä alueen Team Finland 
toimijoiden kanssa kartoittaa yrityksen vientivalmiuden sekä muodostaa yhteistyöhön soveltuvista yri-
tyksistä sopivan ryhmän. Ryhmään ja palveluun soveltuva yritys ohjataan tämän jälkeen Fast Track 
-toimenpiteisiin. 

2. Toimiala- ja kohdemarkkinakohtainen vientivalmistautuminen 
Yritysryhmälle tarjotaan puolen vuoden aikana asiantuntijavetoista vientivalmennusta. Lähitapaami-
sia yritysryhmällä on keskimäärin noin kerran kuukaudessa ja muuten valmentaminen tapahtuu suju-
vasti verkossa. Valmennuksessa käydään läpi mm.: viennin nykytilanne ja tavoitteet, kansainvälinen 
kilpailukyky, haasteet ja ratkaisut, verkostot, asiakkuudet ja yhteistyökumppanihaku, kansainvälisty-
vän yritykset prosessit ja resurssointi, toimialan ja kohdemarkkinan erityspiirteet, kansainvälinen 
brändääminen ja myyntiargumentointi.

Fast Track-palvelu 
Palvelun tuottavat yhteistyössä: Fast Track- hanke (Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion 
alueen kauppakamarin hanke), alueelliset ja kohdemarkkinakohtaiset Team Finland toimijat, 
Business Kuopio, sekä ostopalveluina eri alojen ja markkina-alueiden asiantuntijoita. 



YHTEISTYÖKUMPPANIEN HAKUA JA SPARRAUSTA

3. Yritysryhmälle soveltuvien yhteistyökumppaneiden hakua ja hakuprosessissa tukemista    
 asiantuntijoiden toimesta
Hankeaikana, yritysryhmän vientivalmistautumiseen liittyvänä toimenpiteenä haetaan asiantuntijoiden 
toimesta yritysryhmälle soveltuvia kohdemarkkinakohtaisia kontakteja ja mahdollisia yhteistyökump-
panikandidaatteja. Asiantuntijoina tässä hakuprosessissa toimivat Fast Track -palvelua tuottavien 
toimijoiden kohdemarkkinakohtaiset verkostokumppanit sekä ostopalveluna kohdemarkkinaa ja 
toimialaa tuntevat yritykset. Hankkeen asiantuntijat tarjoavat myös sparraustukea 
yhteistyökumppanuuksien edistämisessä. 

4. Yritysryhmän yhteisnäkyvyyden suunnittelua erityisesti digitaalisen markkinoinnin keinoin
Hankeaikana, yritysryhmän vientivalmistautumiseen liittyvän toimenpiteenä suunnitellaan hankkeen 
yhteistyökumppaneiden kanssa yritysryhmän yhteisnäkyvyyttä kohdemarkkinassa. Hankeaikana on 
mahdollista tuottaa mm. yhteinen markkinointivideo. 

5. Yritysryhmän tarpeisiin räätälöity kontaktointi- ja/tai messumatka kohdemarkkinaan
Vientivalmistautumisvaiheen päätteeksi on mahdollista sopia yritysryhmälle yhteismatka, jonka aikana 
edistetään yhteistyökumppanuuksia ja voidaan osallistua myös sopivaksi katsotuille messuille. Matka-
ohjelma räätälöidään yritysryhmän tarpeiden perusteella. 

6. Yritysryhmälle tarjotaan mahdollisuus sparraukseen yhteismatkan jälkeen
Yhteismatkan jälkeen yritysryhmän on mahdollista jatkaa yhteistyötä ja on mahdollista sopia ryhmälle 
yhteisiä tapaamisia tiedon, osaamisen ja kokemusten jakamista ja mahdollista jatkosuunnittelua varten. 

Fast Track- hankkeeseen haettavat yritykset ja osallistumismaksu 

Yritysryhmät kootaan jo vientiä tekevistä sekä viennissä vielä alkuvaiheessa olevista yrityksistä. 
Yrityksestä voi osallistua hankkeen toimenpiteisiin vientitoiminnassa keskeiset henkilöt.

- Osallistumismaksu 1000€ startup-vaiheen yritys
- Osallistumismaksu 2000€ muut yritykset
Kohdemaahan suuntautuvan matkan kustannukset yritys maksaa itse.
(mm. lennot, majoitukset, ruokailut )
Yrityskohtaiset markkinointimateriaalit yritys maksaa itse.

Lisätietoja Fast Track- hankkeesta ja palvelusta: 

Fast Track- hankkeen projektipäällikkö 
Minna Tarvainen, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6981, minna.tarvainen@savonia.fi 

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori 
Markku Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 029 501 6026, markku.koponen@ely-keskus.fi 

Palveluneuvoja 
Mari Polvinen, Kuopion alueen kauppakamari, p. 044 732 0838, mari.polvinen@kuopiochamber.fi 


