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®

GLOBAL STEPS AJURIT
•

Pohjois-Karjala ja Suomi voivat rahoittaa ja turvata elintasonsa ja palvelunsa sekä
työpaikkojen lisäämisen vain yritysten kasvun, kehittymisen ja kansainvälistymisen
avulla. Pohjois-Karjalan työttömyys on valitettavasti Suomen korkein, mutta toisaalta
työvoimaa on tarjolla

•

PK-yrityksillä on potentiaalia kansainvälistymiseen ja vientiin, mutta rajoitteita osaamisessa, tahtotilassa ja strategiassa

•

Jo kansainvälistyneet yritykset voivat nopeastikin kasvaa kehittämällä uusia tuotteita,
palveluita ja/tai menemällä uusille markkinoille

•

Pelkästään 500 miljoonan ihmisen kotimarkkina, EU, on suuri mahdollisuus: bruttokansantuotteella mitattuna suurempi kuin USA:n markkina

Aku Lampola, toimitusjohtaja, Suomen Levyprofiili Oy:
”Olemme kehittäneet yritystämme määrätietoisesti ja voimakas kehittäminen jatkuu
edelleen. Haluamme haastaa itsemme ja päästä mukaan kansainvälisille markkinoille.
Uskomme tukijalkojemme eli world class -tason teknologian, johtamisen ja digitalisaation
hyödyntämisen kantavan myös kansainvälisillä markkinoilla. GLOBAL STEPS® -ohjelma
sopii hyvin kehitysvaiheemme tueksi ja mahdollistaa nuorien huippuosaajiemme valmentamisen kansainvälisiin koitoksiin.”
Lisätietoja: p. 040 594 0178, aku.lampola@suomenlevyprofiili.fi

®

GLOBAL STEPS TAVOITTEET
1.

Nostaa merkittävästi pohjoiskarjalaisten PK-yritysten ja ohjelmaan osallistuvien
avainhenkilöiden kansainvälistymiseen liittyvää osaamista

2.

Synnyttää ohjelman aikana yritykselle strategia ja suunnitelma yrityksen asettamien
kansainvälistymistavoitteiden toteuttamiseksi

3.

Käynnistää suunnitelman toteutus ohjelman aikana

4.

Kasvattaa yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta kansainvälistymisen avulla

5.

Tukea maakunnan talouden kasvua ja hyvinvointia

®

GLOBAL STEPS TARJOAA
•

Korkeatasoisen valmennuksen kansainvälistymiseen liittyvistä olennaisista osa-alueista
- Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet
- Kansainvälinen liiketoimintaympäristö ja -kulttuuri
- Kansainvälistymisstrategian ja –suunnitelman tekeminen
- Markkinoinnin, myynnin ja jakelukanavien rakentaminen
- Rahoitus, juridiikka, verotus ja riskien arviointi

•

Tuen kansainvälistymisstrategian ja -suunnitelman tekemiseen
- Jokaiselle yritykselle/henkilölle nimetty kokenut GLOBAL STEPS® -luotsi
- Ohjelmaan osallistujien tuki ja sparraus toisilleen (benchmarking ja arviointi)

•

Luotsin ja verkoston tuen toimenpiteiden käynnistämiseen

•

Ohjelman aineiston

Moritz Wüstenberg, toimitusjohtaja, Northern Lights Spirits Oy:
”Yrityksemme myynti on kasvanut nopeasti paitsi kotimarkkinoilla, myös EU:n alueella.
Seuraava johdonmukainen tavoite meille ovat kansainväliset markkinat Euroopan ulkopuolella. Tähän saakka olemme pystyneet kehittämään myyntiä yrityksen sisäisellä osaamisella,
mutta uskomme, että laajempaan kansainvälistämiseen on tärkeätä valjastaa myös yrityksen
ulkopuolista asiantuntemusta. Global Steps -ohjelman asiantuntemus ja ajoitus täsmäävät
meidän tarpeisiimme ja voivat siivittää yrityksemme maailmalle”
Lisätietoja: p. 044 038 6775, mw@kalevalagin.com

®

GLOBAL STEPS EDELLYTTÄÄ
•

Sitoutumista ja resursointia valmennusjaksoille osallistumiseen sekä yrityskohtaisen
strategian ja suunnitelman tekemiseen

•

Etukäteisvalmistelua / ennakkotehtäviä
- Yrityksen vision, strategian ja tavoitteiden kirjaaminen
- Yrityksessä ohjelmaan osallistumiselle asetettuihin tavoitteisiin sitoutuminen
- Kunkin osallistujan henkilökohtaiset tavoitteet
- Näiden esittely kaikille osallistujille ohjelman alussa

•

Oman yrityskohtaisen työn tekemistä ja sen esittelyä muille osallistujille

•

Luottamuksellisuutta
- Salassapitosopimus tehdään ennen ohjelman alkua

®

GLOBAL STEPS TOTEUTUS
5 askelmaa = 5 jaksoa
Neljä torstaista perjantaihin kestävää kahden päivän jaksoa kotimaassa sekä tutustumismatka ulkomaan kohteeseen:
•
1. porras 25.-26.10.2018: kv-liiketoimintaympäristö ja -strategia
•
2. porras 29.-30.11.2018: resursointi, tutkimus ja bisneskulttuurit
•
3. porras 17.-18.1.2019: markkinointi, myynti ja palveluliiketoiminta
•
4. porras 14.-15.2.2019: rahoitus, juridiikka ja verotus
•
5. porras 8.-11.4.2019 eli viikko 15: ulkomaan jakso
Ylätasanne: yhteenveto, lopputöiden esittely sekä karonkka 17.5.2019
Ohjelman toteuttaa Pohjois-Karjalan kauppakamari apunaan valitut asiantuntijaluennoijat, case-yritykset sekä yrityksille nimetyt GLOBAL STEPS® -luotsit.
Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Keijo Mutanen
      p. 040 555 2943, keijo.mutanen@kauppakamari.fi
koulutus- ja palvelupäällikkö Mari Tuovinen
      p. 050 516 5208, mari.tuovinen@kauppakamari.fi

Ari Mononen, toimitusjohtaja, Iivari Mononen Oy:
”GLOBAL STEPS® -ohjelma 2015 - 2016 täytti Iivari Mononen Oy:n kannalta asetetut
tavoitteet. Konsernin kahdesta eri tytäryrityksestä osallistui yksi avainhenkilö. He valmistelivat ohjelman aikana liiketoiminnalleen kansainvälistymisstrategian ja -suunnitelman,
jotka molemmat ovat realistisia ja tavoitteet saavutettavissa. Ohjelma oli korkeatasoinen ja
avainhenkilöidemme kansainvälistymisen osaamistaso nousi merkittävästi.”
Lisätietoja: p. 020 733 0500, ari.mononen@iivarimononen.fi

®

GLOBAL STEPS KUSTANNUKSET
•

Osallistumismaksu, kotimaan osuus
		
- kauppakamarin jäsenet 4900 € + alv
		
- normaalihinta muille 5300 € + alv
•
Ulkomaan jakson kustannukset kohteesta riippuen
•
Käytetty työaika (15-25 työpäivää)

Huom! Kansainvälistymiseen ja kehittämiseen voi hakea tukea ELY-keskukselta.

Lisätietoja: yritysasiantuntija Päivi Vaarala, p. 029 502 6020, paivi.vaarala@ely-keskus.fi
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI sekä Pielisen
Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES tarjoavat tukea hankesuunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen.

