Elintarviketuottaja,
haluatko laajentaa
asiakaskuntaasi?
Lähde esittelemään tuotteesi
suoraan maahantuojille Pietariin.
Vientimatka Pietariin
24.-26.6.2013
Suomalaisten elintarvikkeiden kysyntä Venäjällä ei
osoita hiipumisen merkkejä. Maahantuojat etsivät
aktiivisesti uusia suomalaisten laatutuotteiden
toimittajia laajentaakseen valikoimiaan.
Pietarin elintarvikealan maahantuojakontaktimme
haluavat löytää uusia suomalaisia toimittajia.
Sarus Oy tarjoaa yrityksellesi ainutlaatuisen
mahdollisuuden päästä esittelemään tuotteesi
pietarilaisille kaupan ketjuja palveleville
maahantuonti- ja jakeluyrityksille ja aloittamaan
yhteistyömahdollisuuksien tunnustelut heidän
kanssaan.
Vientimatkaan osallistuvat saavat
seuraavat palvelut:
1. Puolen päivän valmistautumissparraus Sarus Oy:n tiloissa
• miten hyödynnät matkan annin parhaiten
• miten esiinnyt ja neuvottelet tehokkaasti tapaamisissa
		 venäläisten kanssa
2. Kahden päivän Pietarin matka matkanohjaajan opastuksella
• ohjelma viereisessä palkissa
3. Yrityskohtainen vientimatkan yhteenveto ja purku
• 1 tunti/yritys: tapaamisten jälkeen maahantuojilta kerätty palaute
		yhteistyömahdollisuuksista
• toteutetaan sopimuksen mukaan joko henkilökohtaisena
		 tapaamisena tai sähköisiä työvälineitä käyttäen

Ilmoittautuminen
4.6.2013 mennessä
MATKAOHJELMA
1.	päivä
• iltajunalla lähtö Pietariin

2. päivä
• kaksi maahantuojatapaamista:
		 osallistujat kertovat tuotteistaan
		 (n. 5 minuutin pitch) ja 		
		 esittelevät näytteet, keskustelua
		 maahantuojien kanssa
• tutustumista vähittäiskauppoihin
• vapaa-aikaa

3. päivä
• kaksi maahantuojatapaamista:
		 osallistujat kertovat tuotteistaan
		 (n. 5 minuutin pitch) ja 		
		 esittelevät näytteet, keskustelua
		 maahantuojien kanssa
• iltajunalla kotiin
Sarus Oy: n edustajat tulkkaavat
neuvotteluissa tarvittaessa.
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Vientimatka Pietariin
24.-26.6.2013
Hinta ja ilmoittautuminen
1770 € (alv 0%) sisältäen viisumin, meno-paluumatkat
Turku-Helsinki-Pietari, kuljetukset Pietarissa,
hotellimajoituksen (1 hh) ja etukäteen järjestetyt
tapaamiset
Ilmoittautuminen 4.6.2013 mennessä:
taina.kalintiv@sarus.fi, 040 5891 425

MATKAN VETÄJÄT
Erja Laakso, Sarus Oy

Kirill Razumov, Sarus Oy

Vientikaupan asiantuntija, jolla on kymmenien vuosien
kokemus Venäjän markkinoista ja liiketoimintatavoista.
Sujuvalla venäjänkielen taidollaan sekä vientiosaamisellaan Erja auttaa yrittäjiä uusien asiakkaiden ja liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, jolle Venäjän
yritysmaailma on tuttu yli 20 vuoden ajalta. Kirill on työskennellyt mm. elintarviketeollisuuden tuonnin ja viennin
tehtävissä. Näistä esimerkkejä ovat suomalaisten hillojen
ja mausteiden viennin avaus Venäjällä sekä espanjalaistuotteiden lanseeraus Suomeen.

Sarus Oy – Käytännönläheisiä ratkaisumalleja
kansainvälisen kaupan avaamiseen
Sarus Oy on idänkauppaan erikoistunut myynti-, markkinointi- ja valmennuspalveluja
tarjoava kumppani yrityksille, jotka hakevat kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.
Autamme konkreettisilla teoilla yritystänne
rakentamaan toimivat puitteet tulokselliseen kaupantekoon.
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMIEN:
Taina Kalintiv, taina.kalintiv@sarus.fi, tai 040 5891 425

www.sarus.fi | Salo – Jyväskylä – Espoo – Moskova – Almaty – Kiova

