EteläSavo

Kiinan
markkinoille
eteläsavolaisen Kiina-valmennusohjelman avulla

Kiina

on maailman toiseksi suurin talous, jonka
bruttokansantuote kasvoi 7,6 % vuonna
2013. Investoinnit ovat kasvaneet noin 8,5 % ja yksityinen kulutus 8 % vuodessa. Suomen ja Kiinan välinen
kauppa alkoi kasvaa nopeasti 1990-luvulla, ja viimeisen
vuosikymmenen aikana Kiina on noussut yhdeksi Suomen
suurimmista kauppakumppaneista. Vuonna 2012 maiden
välisen kokonaiskaupan arvo oli 7,2 mrd. euroa.
Kiina-valmennusohjelma tarjoaa kustannustehokkaan tavan eteläsavolaisille yrityksille tutkia mahdollisuuksia tehdä kannattavaa liiketoimintaa Kiinassa
sekä löytää oikeat yhteistyökumppanit Kiinassa.
Ohjelman sopii myös alihankinnasta kiinnostuneille
yrityksille.

KIINA

Shaoxing

Etelä-Savon maakuntaliitto on solminut tammikuussa 2014
ystävyyssopimuksen Shaoxingin kaupungin kanssa. Shaoxingin asukasluku on 5 miljoonaa ja se sijaitsee 230 km
Shanghaista lounaaseen. Kaupungin on arvioitu olevan
Kiinan kuudenneksi tärkein talousalue. Hyvät hallinnolliset
suhteet Etelä-Savon maakunnan ja Shaoxingin kaupungin kanssa tukevat eteläsavolaisten yritysten yhteistyön
toteuttamista kiinalaisten yritysten kanssa. Ohjelmassa
haetaan Shaoxingin kaupungin elinkeinotoimen avulla
luotettavia yhteistyökumppaneita eteläsavolaisten
yritysten Kiina-operaatioihin.

KIINA

SISÄLTÖ:
Ohjelman sisältö täsmennetään jokaisen yrityksen kohdalla
erikseen ennen ohjelman aloittamista
ja yritykselle tehdään Kiina-asiantuntijan
kanssa oma projektisuunnitelma. Lisäksi kullekin
yritykselle haetaan potentiaalisia kiinalaisia yhteistyökumppaneita ja järjestetään avustetut tapaamiset
heidän kanssaan Kiinassa. Ohjelmaan valituille yrityksille järjestetään myös yhteisvalmennusta. Yrityksillä
on mahdollisuus osallistua myös pelkästään yritysten
yhteisvalmennukseen.

INFOTILAISUUDET:
3.11. Pieksämäen kaupungintalo, Pertinkuja 1
4.11. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, Puistokatu 1
5.11. Miset Oy, Patteristonkatu 2 C
Tilaisuudet pidetään klo 15-17. Mukana on kokenut
Kiina-asiantuntija Johanna Heikkinen.

KUSTANNUKSET JA AIKATAULU:
Haemme ohjelman toteuttamiseen sekä EU- että
kuntarahoitusta. Tällöin yritysten osallistumismaksu
tulee olemaan muutama tuhat euroa, pelkkään
yhteisvalmennukseen osallistuville alle tuhat euroa.
Ohjelma käynnistyy tammikuussa 2015 ja se
toteutetaan lokakuun 2015 loppuun mennessä.
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