Yhteyksien luominen

Ulkoministeriön
palvelut yrityksille
Ulkoministeriössä ja edustustoissa tehdään
työtä suomalaisyritysten kansainvälisten
liiketoimintamahdollisuuksien
kasvattamiseksi. Yrityksille tarjotaan
tietoa ja apua yhteyksien luomisessa sekä
markkinoillepääsyssä. Ulkoministeriö
tarjoaa myös rahoitusmahdollisuuksia
kehittyvillä markkinoilla.

Palvelut ovat yrityksesi ulottuvilla helposti
ja nopeasti. Tartu tilaisuuteen!

Osa Team Finland -verkostoa
Ulkoministeriö toimii tiiviissä
yhteistyössä muiden Team Finland
-organisaatioiden kanssa ja ohjaa
yrityksen tarvittaessa eteenpäin.

• Edustustot palvelevat yrityksiä luomalla
yhteyksiä paikallisiin toimijoihin ja
yhteistyökumppaneihin.
• Verkostoitumistilaisuudet vaihtelevat
esimerkiksi työlounaista ja -illallisista
seminaareihin ja työpajoihin. Edustuston
päällikkö tai ministeriön korkea virkamies
voi olla läsnä tuomassa arvovaltaa
yrityksen tilaisuuteen esimerkiksi
avaamalla tapahtuman tai pitämällä
puheen. Yhteyksien luomista ovat myös
yritysdelegaatioiden Team Finland
-vierailut kohdemarkkinoille.
• Edustustot avustavat suomalaisyrityksiä
viranomaiskontaktien luomisessa.
Yrityksille voidaan laatia esimerkiksi
suosituskirjeitä tarpeen mukaan.

”Ulkoministeriö auttoi meitä
verkostoitumaan Yhdysvaltain
markkinoilla.”

Rahoitus
mahdollisuudet
kehittyvillä
markkinoilla
Ulkoministeriö rahoittaa
kehitysyhteistyövaroin yksityisen
sektorin instrumentteja, joilla tuetaan
suomalaisten yritysten kumppanuuksia
ja liiketoimintamahdollisuuksia
kehitysmaissa.

Ulkoministeriö tarjoaa yrityksille tietoa
ja neuvontaa rahoituspalveluista,
jotka koskevat Finnfundin rahoitusta,
BEAM-innovaatiorahoitusta,
Finnpartnership-liikekumppanuustukea
sekä kehitysmaiden julkisen sektorin
investointitukea.

Timi Lehtonen, Framery Oy
Kysy lisää:
KEO-50@formin.fi

EU-Kanada kauppasopimus
(CETA)

Bilberry and blueberry
pomace to China
India’s Future Role
in Politics and Trade

• Ulkoministeriö tunnistaa oikeat
vaikutuskanavat ja nostaa esille yritysten
markkinoillepääsyyn liittyviä kysymyksiä.

Solar panels hit the
rooftops in California

Marketopportunities.fi
antaa tietoa
eri maiden
mahdollisuuksista.

Tietoa ja
mahdollisuuksia

Kauppapoliittinen
vaikuttaminen ja
markkinoillepääsy

• Team Finland -vierailut tarjoavat
tehokkaan mahdollisuuden edistää
yhteyksiä paikallisiin toimijoihin
kiinnostavilla markkinoilla.

• Ulkoministeriön edustustoverkko
tuottaa maatietoa, jossa analysoidaan
edustustojen asemamaiden sääntelyja toimintaympäristöä myös yritysten
toiminnan näkökulmasta: um.fi

• Ulkoministeriö järjestää Team
Finland -vierailuja säännöllisesti
yritysten tarpeiden ja kiinnostuksen
pohjalta yhteistyössä muiden
organisaatioiden kanssa.

• Edustustot tuottavat
markkinaoivalluksia
mahdollisuuksista sekä
konkreettisia myyntiliidejä:
marketopportunities.fi

• Yritykset saavat Suomen
edustustoista yleistä maatietoa
ja vapaamuotoista sparrausta
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

• Ulkoministeriö tuottaa yritysten
käyttöön tietoa kansainvälisten
järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten
julkisista hankinnoista.

• Vaikuttamistyö edellyttää, että yritykset
määrittävät tavoitteet ja tarpeet
markkinoillepääsyn edistämiseksi hyvissä
ajoin, jotta Suomen etuja voidaan ajaa
neuvotteluprosesseissa sekä EU- ja
kahdenvälisissä tapaamisissa.
• Ulkoministeriö ja edustustot
avustavat yrityksiä akuuteissa
markkinoillepääsyongelmissa.
• Edustustot tekevät pitkäjänteistä
yhteistyötä EU-komission ja EUdelegaatioiden kanssa kaupanesteiden
poistamiseksi.

Ole yhteydessä!
sähköpostitse: teamfinland@formin.fi
suoraan edustustoihin, yhteystiedot: um.fi
Team Finland -palvelunumero: puh. 0295 020 510

