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ELLI-hankkeen Viennin askeleet -valmennus.
Aika: 8.9., 15.9., 21.9. ja 29.9.2022 klo 12–16
Paikka: Joensuun Tiedepuisto 4B-rakennus, Mercurius, Länsikatu 15, Joensuu
Asiantuntija: Hanne Husso, Husso Consulting

Mietitkö kansainvälistymistä?
Viennin askeleet -valmennus tarjoaa sinulle elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjä
erinomaisen tilaisuuden pohtia yrityksesi kehittämisen suuntaa ja viitoittaa tietä kohti
vientiä. Tervetuloa ELLI-hankkeen koulutukseen, joka valmentaa yrityksiä
kansainvälistymiseen!
Valmennus on sinulle sopiva, jos
- haluat saada ajankohtaista tietoa elintarvike- ja luonnontuotealan kansainvälistymisestä,
mitä mahdollisuuksia se tarjoaa – ja mitä se edellyttää
- haluat käytännönläheisiä vinkkejä, kuinka kansainvälistymisen polulla kannattaa edetä
- olet miettinyt tuotteesi vientipotentiaalia
- haet uusia ideoita tuotekehitykseen
- haluat tutkittua tietoa siitä, millaisille tuotteille on kysyntää tulevaisuudessa
- sinua kiinnostavat alan kansainväliset messut ja kuinka ne kannattaa hyödyntää
- haluat kuulla, millaista rahoitusta kansainvälistymiseen on tarjolla ja kuinka sitä haetaan
- haet yhteistyökumppania kansainvälistymiseen
Valmennuksesta hyötyvät myös kotimaan markkinoilla toimivat yritykset, sillä
toimintaympäristömme on kansainvälinen. Globaalit trendit jalkautuvat myös kotimaan
markkinoille ja iso osa asiakkaistamme on jo kansainvälisiä.
Koulutus koostuu neljästä tapaamisesta ja opintomatkasta. Voit soveltaa valmennuksen
käytännönläheisiä eväitä oman yrityksesi toimintaan ja tuotekehitykseen. Valmennuksessa
tutustut myös muihin kansainvälistymisestä kiinnostuneisiin yrityksiin ja pääset ehkä jopa
suunnittelemaan yhteistyötä.
Koulutuksen sisältö ja aikataulu:
8.9.2022 klo 12–16 Ensimmäinen askel: Kansainvälistymisen mahdollisuudet, perusedellytykset,
tavoitteet ja resurssit. Katsaus kasvisalan markkinasta ja kuluttajatuotteiden valikoimista
Saksassa. Ilmoittumiset 29.8. mennessä Anulle, anu.lavola@uef.fi.
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15.9.2022 klo 12–16 Toinen askel: Mitä? Kenelle? Miten? eli kysynnän trendit, kohdemarkkinat
ja jakelukanava. Ilmoittumiset 5.9. mennessä Anulle, anu.lavola@uef.fi.
21.9.2022 klo 12–16 Kolmas askel: Kaupallistaminen, markkinointi ja myynti. Ilmoittumiset
12.9. mennessä Anulle, anu.lavola@uef.fi.
29.9.2022 klo 12–16 Neljäs askel: Markkinointimateriaalit, messut, myyntitapahtumat,
asiakastyö. Ilmoittumiset 19.9. mennessä Anulle, anu.lavola@uef.fi.
Voit myös ilmoittua kaikkiin neljään valmennukseen samalla kertaa.
24.-25.10.2022 Opintomatka. Opintomatkalla Keski-Suomeen tutustumme kansainvälistymisen
eri vaiheissa oleviin yrityksiin ja kuulemme heidän kokemuksiaan ja vinkkejä vientipolulle.
Matkaohjelma valmistuu myöhemmin. Ilmoittuminen 3.10. mennessä Anulle, anu.lavola@uef.fi.
Valmentajana toimii elintarvikealan asiantuntija Hanne Husso, Husso Consulting.
Koulutuksen hinta on 30 € / valmennuskerta (sis. koulutuksen ja materiaalit). Opintomatkan
hinta tarkentuu myöhemmin.
Lisätietoa hankkeesta osoitteessa www.ruokaketjuelli.fi ja www.facebook.com/ruokaketjuelli
Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!
Marja-Leena Hirvonen
projektiasiantuntija, Riveria
marja-leena.hirvonen@riveria.fi
050 306 6257
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