
 

Mikä maailmalla kiinnostaa suomalaisissa elintarvikkeissa?  
Mitä ovat tämän päivän sekä nousussa olevat trendit?  
Millä eväillä kansainvälistymään kannattaa lähteä? Miten saada riittävät kannukset kotimaan markkinoilta ja mikä 
merkitys brändillä on?  

 Ohjelma: 

12.30 – 13.00 Ilmoittautuminen 
13.00 – 13.15 Tervetuloa, ohjelman esittely, Carita Pöntiö, Viexpo 
13.15 – 14.00 Case: Suomisen Maito / Jymy-jäätelö, Horst Neumann, toimitusjohtaja, Suomisen Maito OyAurasta kansainvälisille 
markkinoille. Singapore- Saksa-Itävalta-Ruotsi-Japani. Kokemuksia kansainvälisten markkinoiden avaamisesta ja brändin 
rakentamisesta. 
14.00 – 15.15 Kotimaan kaupasta kannukset kansainvälistymiseen: Vähittäiskauppa jakelukanavana, Pekka Ajanto, Johdin Oy 

• Pientuottajien merkitys vähittäiskaupalle 

• Alueellinen vs. valtakunnallinen jakelu 

• Eri ketjujen väliset erot 

• Kaupan vaatimukset tavarantoimittajille 

• Valikoimiin pääsyn avaintekijät 

• Markkinointi ja myynnin edistäminen 

• Pakkaukset, hävikki 

15.15– 15.45 Tauko, verkottumista 
15.45 – 16.05 Ravintolat asiakkaana, Sami Tiihonen, S-Tuotepäällikkö, Meira Nova 

• Nousevat trendit ravintoloissa 

• Miten päästä ketjuravintoloiden ruokalistoille? 

• Miten tuotteiden valintaprosessi ravintoloiden listoille tapahtuu? 

• Miten saan tuotteet Meira Novan listoille? 

• Minkälaiset vaatimukset Meira Novalla on toimittajille? 

• Prosessi ja aikataulut? Kuinka kauan tyypillisesti kontaktista ensimmäiseen tilaukseen kestää? Miten prosessi etenee? 

• Mitä ravintolat odottavat pientuottajilta? 

16.05-16.30 Lähiruokaa listoille. Asiakkaana Vaasa Ravintolat Oy, Saku Railio, yrittäjä, Vaasa Ravintolat Oy 

• Mitkä trendit kysynnässä näkyvät tänä päivänä? 

• Mitä tuotteita etsimme ravintoihimme tällä hetkellä? 

• Miten tuotteiden valinta ravintoloiden listoille tapahtuu? 

• Mitä odotamme tavaran toimittajiltamme? 

16.30-17.00 Verkottumista 

 

Kohti kasvua ja kansainvälistymistä - valmennuspäivä 

Aika: 17.9.2019 klo 13-17  

Paikka: Bock´s Corner – Lato-sali, Vaasa 

 

Valmennuspäivän hinta: 100 €+alv (hlö).  

Tämä valmennuspäivä on osa Pohjanmaan elintarvikeyritykset kasvuun -ohjelmaa, joka tavoitteena on auttaa yrityksiä kasvu-uralle 
ja vientimarkkinoille. Puolitoista vuotta kestävä ohjelma tuo osallistuvalle yritykselle osaamista kansainväliseen myyntiin, 
markkinointiin ja brändäykseen, avaa ovia jakelukanaviin, tuo asiantuntijat yritysten avuksi sekä aktivoi uusia yhteistoimintamalleja 
yritysten välille. 

Ohjelma on suunnattu Pohjanmaan kolmen maakunnan (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaan) pienten 
elintarvikeyritysten liiketoiminnan kasvattamiseen. Ks. tarkemmin ohjelmasta tästä linkistä https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/ 

Yrityskohtainen osallistumismaksu koko ohjelmaan sisältäen myös 17.9 valmennuspäivän* 

- 1-5 työntekijää työllistävät yritykset 390 € + alv 24 % 
- 6-10 työntekijää työllistävät yritykset 690 € + alv 24 % 
- yli 10 työntekijää työllistävät yritykset 990 € + alv 24 % 

*Osallistumismaksu oikeuttaa 1-2 henkilön/yritys osallistumisen ohjelman kaikkiin tilaisuuksiin vuosien 2019-2020 aikana. 

Hae mukaan koko ohjelmaan täältä bit.ly/PEKhaemukaan 

Ilmoittaudu tähän 

valmennuspäivään 

11.9 mennessä 

bit.ly/PEKkohtikasvua 

https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/
http://bit.ly/PEKhaemukaan
http://bit.ly/PEKkohtikasvua

