
World Trade Center  TURKU 

– from Original Finland 



WTC TURKU 2021 

ENSIMMÄINEN OVI KANSAINVÄLISTYMISEEN! 

• Neuvonta ja aloitus, oikeat kontaktit

• Uudet toimintamallit, tehdään yhdessä

• Vahva ekosysteemi

• Näkyvyys ja vaikuttavuus 
• Alueellisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti

Kupittaan alue  – WTC –kortteli! 

Kansainvälisyyden johtava yhteisöllinen toimija alueella



Miksi? Mikä muuttuu?  

• Suomessa 100 suurinta yritystä vastaa 70% tavaraviennistä! 

• WTCA Globaali verkosto – 321 WTC:tä - kehittyy ja uusia 
mahdollisuuksia yhteistyöhön rakennetaan toimijoiden välille     
(Myös muiden KV verkostojen hyödyntäminen)

• YHTEISTYÖ – HELPPOUS  

• AJANKOHTAISTA TIETOA: taustaorganisaatioiden kautta tarve ja 
muutokset toimintaan. Ketterästi ja vaikuttavasti! 

• Laajakatseisuus ja partnerit myös maailmalta! 
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Pilotti 2021

• Koko alueen yritysten tukena (KEHYS) 

VAIKUTTAVILLA VERKOSTOILLA MAAILMALLE 

• BUSINESS CLUB; : kokeilut, tapahtumat, yhdessä, verkosto

• Partnerit: Tarpeelliset palvelut, osaaminen

• KV. Partnerit: Tärkeimmät kohdemaat, laajat verkostot 

suoraan oikeisiin rajapintoihin, myös PK- / mikroyritykset

• Team Finland palvelut osana kokonaisuutta, verkostoa

• KV Verkostot: Hyödynnetään WTCA (yli 90 maata ja yli 300 

WTC kaupunkia) ja myös muita kansainvälisiä verkostoja

VERKOSTO-
JÄSENET

PARTNERIT (Fin)

PARTNERIT (Int)

KV VERKOSTO



WTC Turku 2021 
YLEINEN TASO 

• Avointa alueen yrityksille 

• Erityisesti taustaorganisaatioiden jäsenet

• Suunnattu erityisesti toimijoille, joita kiinnostaa: 

• Kansainvälinen kauppa ja toiminta

• Uusien toimintatapojen kehittäminen

• Maakunnan kansainvälisyyteen perustuva kasvu

• Uusien yritysten houkuttelu ja investoinnit alueelle

• INTERNATIONAL MEETUP noin kerran kuukaudessa 



WTC Turku 2021 

BUSINESS CLUB 

• 140 € / vuosi (90 € taustaorganisaatioiden jäsenet)

• Kohdistetumpaa tukea ja partneriverkostoja Suomessa ja 
maailmalla 

• Verkostotapahtumat, vertaistuki, koulutukset…

• Mallia maailmalla toimivista WTC Business Clubeista

• Yhteisiä tapahtumia ja verkostoja 

• Maksullisissa tapahtumissa erillinen jäsenhinta 

• Jäsenedut partnereilta 

+ Täydennetään tarvekartoituksen mukaisesti



WTC BUSINESS PARTNERIT

• Business Clubin jäsenten toimintaa tukevia yrityksiä

• Osaaminen ja asiantuntijuus 

• Sitoutumismaksu 

• Paikalliset partnerit 

• Kansainväliset partnerit 

• Kohdemaat 

• Tapahtumia ja tietoiskuja maailmalta

• WIN – WIN – WIN 

WTC Turku 2021 



KV. VERKOSTOT

• Verkostot listattuna, mitä kautta löytyy apuja

• Kohdemaiden verkostot

• Tapahtumat 

• Matchmaking verkostoihin eri maissa

• Hyödynnetään laajasti erilaisia verkostoja

• Rakennetaan oma alueellinen malli

• TEAM FINLAND palvelut osana verkostoa 

• Kansainväliset delegaatiot ja liikeyhteyspalvelut

WTC Turku 2021 
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Tapahtumat 

• Seminaarikokonaisuudet 
• Koulutus
• Vapaamuotoisempaa verkostoitumista

• Hyödynnetään verkoston toimijoiden tapahtumia ja 
tehdään paljon yhteistyössä

• Vierailukeskus Joki – kotipesä 
• Online 

• Kv vieraat, globaalin verkoston asiantuntijat 

• Koko verkostolle / Kohdennetut Business Clubille 



WTC TURKU 
- palvelut



WTC TURKU INTERNATIONAL SCALER –
”VIENTIRENGAS” 2020 –LUVUN TWISTILLÄ 

TAUSTAT

WTC, TScP, kunnat, muut partnerit

”AKTIVAATTORIT”
- Experts

- Asiantuntija
- Vientirengas vetäjä 

- Yritykset

VALMISTAMO (PREPARATOR)

6 viikon ohjelma
- Matchataan yritykset ja 
asiantuntijat, valmistellaan 
vientihanke

VIENTIHANKE (EXPORT RING)

Min. 4 yrityksen konsortio ja 
vientihankkeen vetäjä

POOLI 
Asiantuntijat (listaus) →Matchmaking: Valmistamon asiantuntija / vientivetäjä
Potentiaaliset yritykset: Valmistamoon sopivat matchit

WORKSHOP

Ongelman määrittely



KIITOS! 

Kysymyksiä? 

Linkedin.com/in/janirusi

jani@wtc-turku.fi

050 3759944

mailto:jani@wtc-turku.fi
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