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Korkealaatuista osaamista 

vauhdittamaan yrityksenne vientiä



Taustaa

Yrityksemme toiminta perustuu pitkään 

vientikokemukseemme

Myös edustajamme ovat viennin ammattilaisia

Vientikaupassa luottamuksen osuus on jopa  50 %

Kokemuksestamme tiedämme myös, että asiakkaat 

arvostavat kaikkialla asiansa osaavaa, kieli- ja 

kulttuuritaitoista myyjää

Tästä syystä olemme vientikouluttaneet noin 100 henkilöä 

Venäjältä, Aasiasta, Lähi- Idästä, Afrikasta, USA:sta ja 

Euroopasta jotka tuntevat eri kohdemaiden kielen ja 

toimintatavat

.



Vientiosaajamme

‣Heillä on lähtökohtaisesti jokin peruskoulutus esim. 

teknikko, insinööri, maisteri jne. 

‣Heillä on ominaisuuksia, joiden ansiosta he ovat usein 

valovuosia edellä suomalaisia myyjiä. 

‣Syntyperäisinä he tuntevat kohdealueen sekä hallitsevat 

kielen ja paikallisen kulttuurin.

‣He tietävät, miten kauppaa hierotaan.

‣Siksi he tulevat luontevasti toimeen potentiaalisten

asiakkaiden kanssa.

‣Heillä on palava halu pätevöityä nopeasti tehtäviinsä.

.



Konseptimme

www.fesh.fi

Tarjoamme asiakkaillemme 

pitkäjänteistä vientipäällikköpalvelua

Palveluun alkuun sisältyvä 

määräaikainen sopimusjakso 

toteutetaan pienin kustannuksin ja 

vähäisin riskein

Meillä on suoraviivainen toiminta 

ilman byrokratiaa

http://www.fesh.fi


www.fesh.fi

Koulutuksen jälkeen markkinoimme 

vientiyrityksille näitä erittäin fiksuja 

osaajiamme jotka ovat kielitaitoisia ja tuntevat 

markkina-alueen liikekulttuurin ja sen olot.

Yksi heistä:
https://www.youtube.com/watch?v=AcBXb_vHUlQ&feature=youtu.be

Sopimuksen syntyessä palkkaamme yhdessä 

valitsemamme osaajan ja hän aloittaa 

vientikaupan tehtävät asiakasyrityksessämme 

joka antaa osaajallemme tarpeellisen tuote- ja 

yrityskoulutuksen.

Lisätietoa: https://drive.google.com/file/d/1SVx2cZRvfNxOPPqlUJzhALWybdpBERWa/view

Sopimuskauden lopussa vientiosaaja jatkaa 

joko meidän tai asiakasyrityksemme 

palveluksessa.

Vientiyrityksille kieli-ja kulttuuritaitoisia osaajia

http://www.fesh.fi
https://www.youtube.com/watch?v=AcBXb_vHUlQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1SVx2cZRvfNxOPPqlUJzhALWybdpBERWa/view




‣Tiukan seulonnan ansiosta työntekijöillämme on oikea työasenne.

‣ Vuokrasopimus alkuun - palkkaus vasta tämän jälkeen

‣Työntekijä sitoutuu yrityksenne arvoihin ja tavoitteisiin. 

‣Tehtävään rekrytoitavalla vientiasiantuntijalla on kohdemaan tuntemus:

‣ Kohdealueella tarvittava kielitaito ja kauppatavat
‣ Maiden väliset kulttuurierot vaikuttavat mm. ihmisten työskentelytapaan, 

aikakäsitykseen ja tapaan tulkita viestien merkitystä.
‣ Yhteistyö eri kansallisuuksien kanssa sujuu helpommin, kun ymmärrämme

paremmin kulttuuristen tekijöiden merkityksen kommunikaation sujumisessa.

‣Nopea perehdyttämisaika ja työnkuvan omaksuminen.

‣FESH valvoo toimintaa ja valmentaa taustalla.

‣Salassapitosopimus - yrityksen asiat pysyvät talon sisällä (NDA-sopimus)

‣Työsuhde on määräaikainen - sen jälkeen yrityksellä on ensisijainen mahdollisuus
palkata hyvin tehtävänsä oppinut vientiasiantuntija pysyvään työsuhteeseen.

Riskit on minimoitu

www.fesh.fi

Työntekijällä on oikea asenne ja tahtotila



Vientikoulutuksemme  

www.fesh.fi

Koulutusprojekti toteutettiin yhteistyössä  Kuopion  SAVONIAN n

kanssa  02-03. 2014.

Pilottiprojekti toteutettiin 2013 yhteistyössä Ylivieskan CENTRIA:n kanssa

Koulutusprojekti toteutettiin yhteistyössä  Vaasan VAMKn 

kanssa  04-05. 2014.

Koulutusprojekti toteutettiin yhteistyössä  Vaasan VAMKn 

kanssa  03-04. 2015.

Koulutusprojekti 15.10.-22.12.2015 yhteistyössä Oulun 

Yliopiston kanssa

Koulutus Oulun Ammattikorkeakoulun kansainvälisen 
liiketaloudenopiskelijoille annettiin 11.2013-02.2014

Koulutus toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun kanssa  01-02 2016.

Koulutus toteutettiin 01-02.2016 yhteistyössä  Jyväskylän 

yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa 

Web-koulutus  toimistoltamme  käsin 02/2018 -

http://www.vieag.com


www.fesh.fi

FESH vientikoulutus antaa henkilöillemme vahvan pohjan 

vientitehtävissä menestymiseen

Käytännönläheinen vientikoulutuksemme perustuu pitkään vientikokemukseemme 

ja sisältää mm. seuraavia luentoja:

- Vientiprosessin läpivienti

- Markkinatutkimus

- Asiakastapaamisten suunnittelu, sopiminen

ja hoitaminen

- Tarjouksen tekeminen

- Kansainvälinen messuprojekti

- Toimitus- ja maksuehdot

- Viennin asiakirjat

- Sopimusneuvottelut

- Jälkihoito-aftersales

Referenssi:

”Ammattimaisesti laadittu koulutusohjelma on tarkkaa, ajan tasalla olevaa ja 

käytännönläheistä. Sen lisäksi että ryhmässämme on ollut innostunut oppimisilmapiiri”

Lisätietoja: http://www.fesh.fi/yritys/#referenssi

http://www.fesh.fi
http://www.fesh.fi/yritys/#referenssi


Toiminta käytännössä



1

1

Vientitoiminnot
ostopalveluna

Rekrytointi 
vientikaupan
työntekijäksi

Miten toimitaan projektin jälkeen?

Voitte palkata tehtävänsä hyvin 

oppineen henkilön jatkamaan 

työtään vientiassistenttina tai 

vientipäällikkönä.

Voitte jatkaa vientitoimintaa 

ostamalla vientipäällikköpalveluita 

Viennin kauppahuoneelta 

- hyvin joustavalla tavalla.

Voitte tehdä myös muita 

vientitoiminnan järjestelyitä

projektin aikana luodun 

toimintamallin mukaisella tavalla.



Nopea toiminnan käynnistys

Vientiasiantuntija on valmis ryhtymään töihin miltei saman tien!

Parhaassa tapauksessa hän kykenee aloittamaan kohdemaan 

asiakaskontaktoinnin ja esivalmistelut jo muutaman perehdyttämispäivän 

jälkeen, kun hän on oppinut yrityksenne tuotteet ja toimintatavat.

Ei sido liikaa henkilöstöresursseja opastavaan toimintaan.

Kauppahuone toimii vahvana taustatukena.



Vientiasiantuntija 5-6 kk
‣kuten BASIC

*** FESH PREMIUM ***

Tulokset: 
‣Vahva tieto vientikehityksestä.

‣Mahdollisuus jatkaa sopimusta tai palkata 

vientipäällikkö

Vientiasiantuntija 3-4 kk
‣kuten BASIC

** FESH PLUS **

Vientiasiantuntija 1-2 kk
‣henkilövalinta asiakkaan kanssa

‣hyvä kohdemaan tuntemus

‣sujuva kielitaito

‣vahva kaupankäyntiasenne

‣FESH koordinoi taustalla

Tehtävät
‣kirjoituspöytätutkimus

‣käännöstyöt

‣kartoittaa markkinoita

‣etsiä potentiaalisia asiakkaita

‣ei soittoja asiakkaille

‣myyntikirjeen/esitteen teko

‣sähköinen suoramarkkinointi

‣herättää mielenkiintoa
‣hankkia tarjouspyyyntöjä

* FESH BASIC

*

Tulokset: 
‣Mahdollisesti tarjouspyyntöjä

‣Koemarkkinointi antaa käsityksen 

mahdollisuuksista

‣Hyvät edellytykset päättää 

jatkotoiminnasta

Viennin Kauppahuone FESH - Palvelupaketit

Tehtävät: 
‣kuten BASIC

‣kasvattaa asiakasrekisteriä

‣soittokierros asiakkaille

‣aktiivinen yhteydenpito

Tulokset: 
‣Tarjouspyyntöjä

‣Selkeä näkemys
‣Helpottaa kehityspäätösten tekoa

‣Mahdollisuudet pitkäaikaisiin 

vientitoimituksiin

Tavoitteellisuus + tehtävät: 
‣samat kuin PLUS

‣Laaja markkinatutkimus

‣Tarvekartoitus / keskustelut

‣Vientiasiakirjojen kehittäminen

‣Neuvottelut asiakkaiden luona

‣Verkostoituminen

Optiot 
‣Markkinointimater. uudistaminen

‣tehoa www-sivustoon

Optiot:
‣samat kuin PLUS
+

‣messumateriaalien kehittäminen

Vientikierros: 
‣yhdessä yritysjohdon kanssa

‣asiakasneuvottelut

‣toiminta tulkkina

Hintaluokka: 
10000 e

Hintaluokka: 
20000 e  

Hinnat alv 0%

‣Matkakulut sovitaan erikseen. ‣Matkakulut sovitaan erikseen. ‣Matkakulut sovitaan erikseen.

Hintaluokka: 
5000 e



Jälleenmyyjäverkoston aktivointi 

Taustaa:

‣ Ulkomailla oleva jälleenmyyjä odottaa aktiivista yhteydenpitoa 

päämiehen puolelta 

‣Monet suomalaiset yritykset haalivat paljon jälleenmyyjiä eri 

maista, mutta eivät pysty olemaan yhteydessä kuin muutamaan, 

joita sitten pidetään hyvinä jälleenmyyjinä

‣Jälleenmyyjäverkoston aktivointi on tehokas tapa saada

lisää kauppaa

.



Ulkomaisen edustajan/ jälleenmyyjän aktivointi

‣ Tarjoamme teille edustajanne aktivointia 

vientikouluttamamme kyseisestä maasta/alueelta kotoisin 

olevan henkilön hoitamana (pelkkä käynti ja keskustelut 

asiakkaan kielellä voi riittää).

‣Loppuraporttimme sisältää toimenpide-ehdotuksen 

edustajan ja päämiehen toiminnan aktivoinniksi sekä myös 

toimenpide-ehdotuksemme mikäli edustajaa ei kannata / voi 

aktivoida  

‣Tähän aktivointiprosessiin voitte saada esim. Ely-keskuksen 

kehittämisavustusta joka korvaa noin 50% 

kustannuksistamme. Me avustamme teitä tarvittaessa tämän 

tai jonkun muun julkisen hakemuksen tekemisessä.

‣ Voimme tarjota teille tämän erillispalveluna tai sisällyttää 

tämän vientiosaajamme kokonaispalveluumme Premium



Mitä rahalla saa?

• Löydetään useita potentiaalisia 

asiakasyhteyksiä: osaajamme ymmärtävät  

tilaajan ajatusmaailmaa ja heille on  

luontevampaa henkilötason 

kanssakäyminen

• Hankitaan tarjouspyyntöjä

• Laaditaan tarjouksia

• Voidaan toteuttaa myyntikierros 

kohdemaassa

• Osallistuminen vientimessuille

• Asiakaskontaktien jälkihoito

• Jälleenmyyjien etsiminen / aktivointi 

kohdealueelta.

• Vahva verkostoituminen kohdealueen 

sidosryhmiin

• Työn tuloksena saadaan selvä näkemys 

siitä, kuinka vientitoimintoja kannattaa 

kehittää

• Jatkossa merkittäviä vientikauppoja.



Referenssimme 

www.fesh.fi

Sopimus nigerialaisesta tradenomista

Sopimus eestiläisestä insinööristä Venäjän vientiin

Sopimus kokeneesta Norjan /Ruotsi vientiosaajasta ja heidän  Norjan / 
Ruotsin edustajaverkoston myynnin aktivoimisesta

Sopimus  kiinalaisesta insinööristä 

Sopimus  venäläisestä insinööristä ja heidän Venäjän myynnin hoitamisesta

Sopimus  amerikkalaisesta tradenomista ja heidän Pohjois-Amerikan  
myynnin hoitamisesta

Sopimus nigerialaisesta tradenomista 

Sopimus  suomalaisesta tradenomista ja heidän Keski-Euroopan myynnin  
tukemisesta

Sopimus suomalaisesta saksan osaajasta Saksan myyntitoimintojen 
hoitamisesta asiakkaan Saksan konttorilla

Sopimus  suomalaisesta insinööristä ja heidän Skandinavian myynnin  
hoitamisesta

Sopimus  kenialaisesta  insinööristä ja heidän Kenian myynnin  hoitamisesta

Sopimus  kolumbialaisesta  maisterista  ja heidän Väli-Amerikan myynnin  
hoitamisesta

Sopimus  kokeneesta puolalaisesta ja heidän Puolan myynnin hoitamisestaa

Sopimus  saksalaisesta myyntijohtajasta  ja heidän Saksan myynnin 
hoitamisesta

http://www.vieag.com/


Yritysreferenssi 

www.fesh.fi

Kiitos hyvin alkaneesta yhteistyöstä

Viennin Kauppahuoneen FESH-palvelu toimii mainiolla tavalla, joten palvelunne oli 

helppo ostaa.

Kustannukset olivat asialliset ja riski epäonnistumisesta oli minimaalinen. 

Toimintaa päästiin kehittämään nopealla aikataululla, koska harjoittelijan motivaatio oli 

kohdallaan ja saimme hänen kauttaan sekä FESH:ltä käyttöömme lisätietoa vientiin 

liittyvistä asioista.

FESHiltä saamamme osaaja on suoriutunut töistään oikein hyvin ja on mielestämme 

saanut hyvät valmiudet myyntimme kehittämiseen venäjänkielisille alueille Viennin 

Kauppahuone FESHin järjestämässä koulutusjaksossa.

Tästä syystä palkkasimme tämän kaverin yritykseemme pysyvään työsuhteeseen.

Yhteistyöterveisin

Champion Door Oy

Pekka Hosio

http://www.fesh.fi


Referenssi 

www.fesh.fi

Olemme saaneet asiakaspalveluorganisaatioomme hyvän vientiasiantuntijan Viennin 

Kauppahuone FESH:n kautta.

FESH:n kautta saamamme henkilö on nopeasti päässyt mukaan asiantuntijatiimiimme ja 

suoriutuu tehtävästään erinomaisesti.

Kiitos FESH:lle hyvän henkilön löytämisestä ja hyvästä yhteistyöstä.

Jepua 6.2.2019

Mirka Oy

Anders Burman

Intenational Account Manager 

Muut referenssimme: http://www.fesh.fi/yritys/#referenssi

Pensalavägen 210

Yritysreferenssi 66850 Jeppo, Finland

http://www.fesh.fi
http://www.fesh.fi/yritys/#referenssi


Viranomaisreferenssi 

www.fesh.fi

.

"Kehittämänne toimintamalli ulkomaalaisten opiskelijoiden erityisosaamisen 

hyödyntämiseksi suomalaisyritysten vientiponnisteluissa vaikuttaa lupaavalta ja vastaa 

varmasti monen yrityksen tarpeisiin. Myös yritysten kansainvälistymistä tukevan Team

Finland –verkoston piirissä olemme keskustelleet, että maassamme opiskelevat 

ulkomaalaiset opiskelijat ovat yritysten kannalta pitkälti hyödyntämätön voimavara".

Peter Westerstråhle

Erityisasiantuntija

Taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö

Valtioneuvoston kanslia

http://www.fesh.fi


Edut asiakasyrityksellemme

www.fesh.fi

- FESH vientikoulutus antaa henkilöillemme vahvan pohjan vientitehtävissä menestymiseen

- Ei rekrytointiprosessia - FESH valinnut 

- Selkeä määräaikainen yrityssopimus (FESH palkkaa ja laskuttaa)

- Yksi lasku kerran kuussa – kaikki hoituu

- Lyhyt irtisanomisaika (esim. 2 kk)

- Käytännössä  6 kk koeaika asiakkaallemme

- Edullisempi kuin oma työntekijä

- Esim. 6 kuukauden sopimuksen jälkeen mahdollisuus jatkosopimukseen 

tai yritys voi palkata itselleen

- Kokenut vientiosaaja ohjaa taustalla (tietopalvelu / säännölliset palaverit)

- Jatkossa merkittäviä vientikauppoja

Palveluun sisältyvä vientimyyntipalvelu voidaan  toteuttaa tehokkaasti, 

pienin kustannuksin ja vähäisin riskein

http://www.fesh.fi


Vientiagentuuri Karppanen Köykkyrintie 38 90450 Kempele www.vieag.comViennin Kauppahuone FESH Köykkyrintie 38 90450 Kempele www.fesh.fi

Kriittinen piste

€
€
€

KRIITTINEN PISTE

Myynnin ja tuotannon kasvu

Lupauksemme: Osaajamme lisää vientikauppaanne

Konseptimme mukaisesti saatte meiltä vientihenkilön joka saa lisää kauppaa 

yrityksellenne kannattavuutenne pitkäjänteiseksi parantamiseksi



Näin saat meiltä vientiosaajan

www.fesh.fi

Työntekijällä on oikea asenne ja tahtotila

1.   Haastattelet sopivimmat henkilöt

2.   Saat tarjouksen vientipäällikköpalvelusta

3.   FESH ja yrityksesi tekevät määräaikaisen sopimuksen

4.   Vientihenkilömme aloittaa työnteon yrityksessäsi

5.   Vientihenkilön työskentelyä yrityksessä koordinoi ja

valmentaa taustalla FESH-seniorikonsultti

6 . Haluaisitko näin yrityksellesi motivoitunen myyntitykin

aukomaan ovia kohdemaihin? 



Vuokrasopimuksen aikana FESH valvoo toimintaa ja 

valmentaa taustalla sekä sparraa osaajamme tarvittaessa

Konseptimme mukaisesti saatte meiltä vientihenkilön joka 

saa lisää kauppaa yrityksellenne kannattavuutenne 

pitkäjänteiseksi parantamiseksi

Konseptiamme ovat hyödyntäneet menestyksekkäästi 

useat asiakkaamme 

Palvelumme pähkinänkuoressa:

Me tarjoamme yrityksenne vientitoiminnan 

kehittämiseksi uudenlaista toimintamallia, 

viennin vuokraosaamista

Kouluttamamme vientiosaajat tulevat eri 

maista ja heidän avullaan asiakkaamme 

saavat hyvin konkreettista vientiapua



Olemme valmiina lisäämään

kierroksia yrityksenne 

vientikoneeseen

Mitäs sanot!

Voisiko konseptimme sopia teillekin??

Olemme valmiina lisäämään

kierroksia yrityksenne 

vientikoneeseen



Viennin Kauppahuone FESH 

Köykkyrintie 38

90450 KEMPELE

FINLAND

Puhelin:  +358 504493115

Sähköposti: info@fesh.fi

www.fesh.fi

Lauri Karppanen

toimitusjohtaja - Managing Director

+358 40 728 9498

lauri.karppanen@fesh.fi

Anna Karppanen

hallintojohtaja - Administrative Director

+358 312 2424

anna.karppanen@fesh.fi

Yhteistyöterveisin

mailto:info@fesh.fi
http://www.fesh.fi/

