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MEISTÄ

Yli 550 kansainvälistymisprojektin kokemuksella autamme yrityksiä 
menestymään haastavissakin liiketoimintaympäristöissä. 
Erityismarkkina-alueitamme ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa, 
Venäjä ja Itä-Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Lähi-itä sekä Kiina.

Yli 30 markkina-aluetta

Yli 550 kansainvälistymisprojektia

Yli 100 autettua yritystä viimeisen 

puolen vuoden aikana

joille 750+ järjestettyä kontaktia, 

neuvottelua tai tapaamista



PÄÄMARKKINA-ALUEEMME

Export Maker Oy:n 
markkina-alueet



Henri Karhu

PROJECT MANAGER
SWEDEN

1988 – Muutto Ruotsiin, Södertälje

2010 - Mechanical Engineer- KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Stockholm 

2011 - Myynti ja myynnin valmennus – MBS OY

2012 – Tuotepäällikkö vientisaunat - Harvia OY

2016 – Vientimyynnin- & tuotteistuksen konsultointi - Yrittäjä

2017 – Projektipäällikkö, Ruotsi – Export Maker OY



ASIAKAS/KUMPPANIHANKINTA RUOTSIN
MARKKINA-ALUEELTA COVID 2019

PÄÄMÄÄRÄ: Neuvotteluiden avaaminen relevanttien 

asiakas/kumppaniehdokkaiden kanssa

Ruotsalaisen asiakkaan/kumppanin kriteerien määrittäminen 
Esim. toimiala, liikevaihtoluokka, tarkennetut kriteerit

Markkinatilanne asiakasyrityksen tuotteiden / palveluiden 
näkökulmasta, tavoitteena selvittää liiketoimintapotentiaali 
markkinoilla

• Markkinatilanne nyt ja kehityssuuntaukset – minne 
markkinat ovat menossa?

Kontaktointi ja verkostoituminen

• Mitä ja minkälaisia tuotteita / palveluita asiakkaat suosivat ja miten ne ostetaan?



ASIAKAS/KUMPPANIHANKINTA RUOTSIN
MARKKINA-ALUEELTA COVID 2019

Kevät 2020

Tammikuu -
Valmistelevat toimet mahdollisia, 
alkuvuodesta 2020 ei tietoa tulevasta epävarmuudesta

Maalis / toukokuu –
Kuolemantapaus ja liikuntarajoitukset

1. Ammattiliitot ja työnantajat sopivat tukipaketeista
2. Valmistava teollisuus lomauttaa – Elintarvike (HoReCa) hiljenee
3. Epävarmuus tulevasta tilauskannasta



VIENNIN TOIMET RUOTSIN MARKKINA-
AVAUKSISSA COVID

Kesä 2020

Juhannuksen jälkeen hiljainen ja haastava uusien markkina-avauksien kannalta.

Ruotsissa lomakausi jatkuu elokuun lopulle.

Kevään markkina-aavaukset jotka siirretty syksylle, eivät tuota tulosta:

- Epävarmuus Ruotsin kysynnän muutoksesta
- Yrityksillä tuoteportfolion laajennuskielto, jopa supistaminen
- Uuden alihankintakumppanin hankinta saattaa kiinnostaa, mutta ei lähdetä koittamaan

Verkkokaupat nostavat päätään, moni perinteinen kivijalkamyymälä joutuu tarjoamaan
myynnin tukea ja tilausmahdollisuutta sähköisesti. 
Esim. maansiirtourakoitsijoiden tarvikkeet ja kalusto.
--> Asiakas tilaa verkkokaupasta, mutta soittaa ja kysyy tuoteneuvontaa ensin.

Jälleenmyyjän kouluttaminen ja edustajan ominaisuudet nousee korkeampaan arvoon



VIENNIN TOIMET RUOTSIN MARKKINA-
AVAUKSISSA COVID

Syksy 2020

Etätapaamiset ja etäkulttuuri kasvussa

Messut peruttu ---> Etätapahtumia ja webinaareja
-Verkostoituminen koetaan hankalaksi ja suomesta jätetään menemättä esittelijäksi

Valmistava teollisuus käynnissä, mutta Kevään markkina-aavaukset jotka siirretty
syksylle, eivät tahdo tuottaa tulosta:

- Ruotsissa epävarmuus kysynnän muutoksesta
- Yrityksillä tuoteportfolion laajennuskielto, jopa supistaminen
- Uudet alihankintakumppanit saattaa kiinnostaa, 
mutta ei lähdetä koittamaan

Ei panosteta edes tuotekehitykseen 



VIENNIN TOIMET RUOTSIN MARKKINA-
AVAUKSISSA COVID

Kevät 2020

Etätyöt ja etäpalaverit arkipäivää – kuten Suomessa

Kaupungeissa ja talousalueiden keskuksissa katukuva vilkas

Matkustuskielto, tartuntatiheys korkea mutta ei maskipakkoa

Talousennusteet positiivisia – Verkostoituminen ja uusasiakashankinnan 
normalisoituminen.

Myös ruotsissa kuluttajatuotteiden kulutus korkea
- Rakennus ja urakointi huipussaan



Tämänhetkinen tilanne

Etä- ja lähityökulttuuri

Ei fyysisesti vastaanoteta vierailijoita käymään

Ollaan aktiivisia verkostoitumaan ja kuulemaan uusista
mahdollisuuksista - tiedusteleva käytös.

Rajoitukset:
- Ruotsiin saa matkustaa Pohjoismaista 31.5 
alkaen, ei vaadi testiä.

-Suomeen saavuttaessa 2 vko. karanteeni jos ei
testiä tai rokotetta saanut 2 vko. sisällä

- Ruotsista Suomeen tullessa kehoitetaan testiin
tai 14 vrk omaehtoiseen karanteeniin.



Lähitulevaisuus

Rauhoittuu kesäksi

Syksy epävarma fyysisten tapaamisten suhteen.

Viennin projektit omalta osaltani laskeutumassa myös palaamassa normaalille 
tasolle.  Viennin aloitteet ja uudet markkinakatsaukset kasvussa.



Kysymyksiä ja ajatuksia



Kiitos!

Ota yhteyttä:

Tarmo Suomalainen (Etelä-Suomi)
+358 40 581 9245

tarmo.suomalainen@exportmaker.fi

Juha Lahtinen (Länsi-Suomi)
+358 50 036 851

juha.lahtinen@exportmaker.fi

Eetu Lehtinen (Varsinais-Suomi)
+358 40 4123 945

jonne.poyhtari@exportmaker.fi

Jonne Pöyhtäri (Keski,- Itä-
ja Pohjois-Suomi)
+358 40 4123 945

jonne.poyhtari@exportmaker.fi

https://www.exportmaker.fi/
https://www.linkedin.com/company/export-maker/
https://twitter.com/exportmaker

