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28.9.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Kohdemarkkinan valinta ja strategia
vientikaupassa 28.9.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Haluatko yrityksellesi kasvua kansainvälisiltä markkinoilta? Oletko pohtinut, mikä olisi
oikea kohdemarkkina? Entä, mitä pitää ottaa huomioon jo ennen viennin aloittamista?

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Kohdemarkkinoiden valinta ja valitun markkinan yksityiskohtainen
strategia on olennainen osa onnistumista uudelle markkinalle
suunnattaessa. Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää miten valita
yritykselle oikea kohdemarkkina useiden vaihtoehtojen joukosta ja kuinka
rakennetaan menestyksekäs strategia ja toimintamalli valitulle
markkinalle. Koulutuksessa hyödynnetään siinä onnistuneiden yritysten
käytännön esimerkkejä ja työkaluja.

Kenelle:

Koulutus sopii hyvin kansainvälistymistä suunnitteleville tai
kansainvälistymisen alussa oleville yrityksille.

Ohjelma

9.00 Tervetuloa! tuottaja Arja Kuitunen, Helsingin seudun kauppakamari 

Kouluttajana CEO Tero Nummila, Laetus Oy, klo 9.00 -13.45

Kansainvälistymisen suunnittelu ja strategia
Kohdemarkkinoiden valintaprosessi
Kohdemarkkinastrategia ja -toimintamallit
Case-esimerkkejä eri markkinavalinnoista ja kokemuksista näillä toimimisesta

Kouluttajana vientiasiantuntija Jukka Säikkälä, Helsingin seudun kauppakamari, klo
14.00-16.00

Mitä pitää ottaa huomioon jo ennen viennin aloittamista?

Kohdemarkkinan mahdolliset vientirajoitukset ja pakotteet
Onko kohdemarkkinalla vapaakauppasopimus solmittuna EU:n kanssa
Alkuperän määräytyminen
Vientiin liittyvät tavaran ennakkotarkastus- ja tuotevastaavuusohjelmat
Ulkomaankauppa & Maatieto ja Access2Markets -verkkopalvelujen
hyödyntäminen

16.00 Tilaisuus päättyy

Päivän aikana pidetään taukoja:

noin klo 10.20 – 10.30 Tauko
klo 12.00 – 12.45 Lounastauko
klo 13.45 – 14.00 Tauko

Asiantuntijat

Tero Nummila
CEO 
Laetus Oy

Jukka Säikkälä
Asiantuntija, ulkomaankaupan määräykset 
Helsingin seudun kauppakamari

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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