
Maailman laajin 
asiantuntijaverkosto 
kansainvälistyville 
pk-yrityksille 



Yli 50 maata

Noin 600 
organisaatiota

Yli 3000 
asiantuntijaa
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Enterprise Europe Network – Finland 

Finpro – verkoston koordinaattori
• Helsinki: Markus Ranne, Mikael Virkki, 

Ching-Yi Wang 
• Oulu: Teija Pakanen 
• Tampere: Hannele Halmetoja, Maarit Vuorio, 

Aija Kalander

Helsingin seudun kauppakamari
• Helsinki: Maija Kärkäs, Johanna Niemistö, 

Johanna Marin-Hyppönen, Mika Lahtinen

Turku Science Park
• Turku: Timo Huttunen, Olli Mankonen, 

Juha Achrén
• Seinäjoki: Satu Alapiha (Into Seinäjoki)
• Mikkeli: Mari Kivinen (Miksei)

Helsinki

Mikkeli

Oulu

Turku

Tampere

Seinäjoki

Suomessa 16 asiantuntijaa kuudella paikkakunnalla
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Kollegojamme maailmalta
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Autamme kasvuhaluisia yrityksiä kansainvälistymään

#EENCanHelp
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1. Italialainen pk-yritys elintarvikealalla
haluaa markkinoida tuotteitaan useassa
maassa, mm. Suomessa jossa yhtiöllä on jo 
tytäryhtiö. 

2. Verkosto auttoi 
selvittämään 
pakkauksissa vaadittavat 
merkinnät Suomessa ja 
muissa maissa, jonne 
tuotteita haluttiin myydä.

3. Italialainen pk-yritys ja
suomalainen tytäryhtiö

aloittavat uusien
tuotteiden myynnin
uusilla markkinoilla.

Miten palvelu toimii käytännössä? Lainsäädännöllinen neuvonta
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Tukea ulkomaisten yhteistyökumppaneiden löytämiseen

Yrityskontaktipörssi

Yhteistyökumppaneita kaupalliseen, 
teknologiseen tai 
tutkimusyhteistyöhön

Hakuilmoituksia eri toimialoilta 
keskimäärin 10 000 

Hakuvahti sähköpostiin

Yrityskontaktipörssi

Yhteistyökumppaneita kaupalliseen, 
teknologiseen tai 
tutkimusyhteistyöhön

Hakuilmoituksia eri toimialoilta 
keskimäärin 10 000 

Hakuvahti sähköpostiin

Yrityskontaktitapahtumat

Etukäteen sovitut ja aikataulutetut 
kahdenväliset yritystapaamiset (B2B, 
matchmaking, brokerage event)

Vuosittain ympäri Eurooppaa satoja 
tapahtumia eri toimialoilta

Myös räätälöityjä 
yrityskontaktimatkoja

Yrityskontaktitapahtumat

Etukäteen sovitut ja aikataulutetut 
kahdenväliset yritystapaamiset (B2B, 
matchmaking, brokerage event)

Vuosittain ympäri Eurooppaa satoja 
tapahtumia eri toimialoilta

Myös räätälöityjä 
yrityskontaktimatkoja

www.EnterpriseEurope.fi/kontaktit1
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2. Verkoston asiantuntija Suomessa huomasi 
ilmoituksen sähköpostiin tulleesta 
hakuvahdista ja otti yhteyttä tuntemaansa 
suomalaiseen yritykseen

1. Turkkilainen agentti etsi
uusia tuotteita
hakuilmoituksessaan
Yrityskontaktipörssissä

3. Yritykset ottivat yhteyttä
ja tiukkojen neuvottelujen

jälkeen ensimmäiset
tavaratoimitukset lähtivät

Suomesta Turkkiin.

Miten palvelu toimii käytännössä? Kansainväliset kumppanuudet
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Haaste: Latvialainen 
yritysdelegaatio halusi Suomen-
matkan aikana tavata mahdollisia 
yhteistyökumppaneita

Ratkaisu: Suomen ja Latvian 
verkoston asiantuntijat profiloivat 
yritykset sekä järjestivät 20 
kahdenvälistä tapaamista 
Tampereella

Tulokset: Tapaamiset johtaneet 
jatkoneuvotteluihin. 

Esimerkkejä yhteistyöstä yritysten kanssa

Haaste: Maatalousalalla toimiva yritys 
halusi tietoa Puolasta ja Unkarista mm 
jakeluverkoston rakenteesta ja alan 
tärkeimmistä tapahtumista

Ratkaisu: Puolan ja Unkarin verkoston 
asiantuntijat toimittavat tarvittavia 
tietoja yritykselle

Tulokset: Kahdenväliset keskustelut 
jälleenmyyjä-kandidaattien kanssa 
meneillään

Haaste: Suomalaisia yrityksiä 
Japanin markkinoille auttava yritys 
kysyi markkinatietoa Japanista.

Ratkaisu: Yritys tapaa Tokiossa 
verkoston asiantuntijan, joka hakee 
tarvittavia tietoja

Haaste: Suomalaisia yrityksiä 
Japanin markkinoille auttava yritys 
kysyi markkinatietoa Japanista.

Ratkaisu: Yritys tapaa Tokiossa 
verkoston asiantuntijan, joka hakee 
tarvittavia tietoja
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• Tee hakuja Yrityskontaktipörssissä

• Tee sähköpostiisi hakuvahti

• Tee yritykselle oma hakuilmoitus Yrityskontaktipörssiin

• Osallistu verkoston järjestämiin yrityskontaktitapahtumiin  

Miten hyödynnät verkostoa yhteistyökumppanin löytämisessä?



http://www.enterpriseeurope.fi/

- Hakuja voi vapaasti kokeilla
- Esim. Business Request + Client Requested = Finland 

+ search-kohtaan
- wood (36 profiilia)
- furniture (45 profiilia)

Yhteistyökumppanin 
haku

Yrityskontaktipörssi

Yrityskontaktipörssi



- French SME is looking for a supplier of wood wool bales:

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/421211b8-956f-4eac-98e4-
2cb140d9fb49?OrgaId=fi00554

- Polish manufacturing and trading company seeks manufacturers of wooden household products, 
suppliers of coniferous wood and plywood manufacturers

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/867346b9-434d-4132-aa44-
76ee55a543ac?OrgaId=fi00554

Muutama esimerkki:



- Turkish distributor of laminate and engineered wood flooring offers its distribution network

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73f8410f-f9fd-495a-ac40-
ac17aa451884?OrgaId=fi00554

- Furniture company seeks suppliers of raw materials and parts

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73496e64-a43c-4121-bbf6-
c93df242410f?OrgaId=fi00554



Miten vastataan? 

- Kunkin profiilin yläosasta löytyy kohta ”Request more information”

- Vastaa 3 kysymykseen (muista esitellä yrityksesi hyvin ja laita nettisivun linkki 
mukaan)

- Täytä yhteystiedot + paikkakunnaksi Seinäjoki

- EEN-kollegani maailmalla käy tulleen yhteydenotot kyseisen yrityksen kanssa 
läpi ja jos yritys kiinnostuu, vaihdetaan yhteystietoja ja saatte jutella keske-
nänne asiasta lisää! 



- HAKUVAHTI = saatte jatkossa uudet
profiilit suoraan sähköpostiinne

- PROFIILI = julkaistaan tarkastuksen
jälkeen Yrityskontaktipörssissä 

Jatkostepit:  

Ota yhteyttä! 

satu.alapiha@
intoseinajoki.fi

050 383 0355


