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Ohjelma 1.6.2017
11.30–18.00/20.30 
Ravintola Albatrossi, Kuopio

11:30  Ilmoittautuminen ja kevyt lounas

12:00 Tilaisuuden avaus 
 Juontajat Satu Haka, Kasvu Open 
 ja Tommi Taskinen, Honeywell, 
 Kuopion alueen kauppakamarin 
 kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja

12:15  Sawosta maailmalle!

• Juha Vidgrén, Ponsse Oyj 
ja Oskari Tuhkanen, Nordic Power Service Oy

• Tulevaisuuden tähdet Pohjois-Savon 
Kasvu Open kilpailusta

• Routes to UK & USA & African & Asian markets, 
Perry le Dain, Finpro Lontoo, Juha Markkanen, 
Ulkoministeriö, Jussi Hinkkanen, Fuzu Oy,  
ja Kenichi Onuma, Oy Medfiles Ltd.

14:20  Workshopit ja verkostoitumista 
 sekä kumppanuusneuvottelut 

 Työpajojen yhteenveto

16:30  Pohjois-Savon Kasvu Open  
 kilpailun voittajien julkistus

18:00  Iltaohjelma, Ravintola Capri Marina 
 Hinta 50 €/osallistuja. Sis. buffet ja ohjelma.

Ohjelma on osittain suomeksi, osittain englanniksi. 
Päiväohjelma on maksuton.

Inspiroidu menestyksestä
Kuule konkreettisin esimerkein, kuinka oman alueesi yritykset 

ovat luoneet menestystä maailmalla. Aidot kansainvälistymis- 

tarinat avaavat kasvun avaimet ja sudenkuopat 

– neuvoja ja vinkkejä pihtaamatta.

Kohtaa tulevaisuuden tekijät
Tapaa muut Savon nälkäisimmät, innovatiivisimmat ja 

kansainvälistymishaluisimmat tekijät rennossa ja 

avoimessa keskusteluympäristössä.

Lähde rohkeasti kansainväliseen kasvuun
Käännä mindset kansainvälisyyteen. Aktiiviset ja havainnolliset 

workshopit johdattavat kansainvälisen kasvun kriittisiin pisteisiin 

yhdessä tehden ja tietoa vaihtaen.

Verkostoidu alueesi parhaiden kanssa
Onnistuneella yhteistyöllä voit moninkertaistaa 

menestysmahdollisuutesi. Mutkattomassa ja välittömässä 

tapahtumassa tapaat hengenheimolaisia sekä luot  

merkityksellisiä kontakteja.



Turvallisen asumisen vientikonsepti
Betonimestarit ja Savonia kutsuvat yrityksiä rakentamaan turvallisen asumisen 
vientikonseptia. Kohteena on kehittyvät markkinat ja erityisesti Afrikka. Työpajaan toivotaan 
yrityksiä, joiden tuotteet ja palvelut kytkeytyvät monipuolisesti rakentamiseen, asumiseen ja 
ympäristöön. Työpajan tavoitteena on luoda pohjoissavolainen kokonaistarjooma, joka ottaa 
huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

Rahanarvoiset vinkit vientikaupan konkareilta
Miten rakennat timanttisen vientisuunnitelman? Miten teet vaikuttamisviestintää eri 
maissa kaupan edistämiseksi? Mitä tulee huomioida bisneskumppanin kulttuuritaustasta 
kauppasuhteiden luonnissa? Miten hallitset riskejä sopimuksilla? Tutustu Kuopion alueen 
kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan jäseniin ja kerää rahanarvoiset käytännön 
vinkit vientitoiminnan vauhdittamiseksi.

Digillä myyntituloksia 
– kokemuksia yritysten ratkaisuista
Tule kuuntelemaan yritystarinoita myynnin ja markkinoinnin automatisoinnista digitaalisten 
työkalujen ja ratkaisujen avulla. Miksi, miten ja mitä sen avulla on saavutettu? TechnoGrowth 
–hankkeen järjestämässä Digillä myyntituloksia – kokemuksia yritysten ratkaisuista 
workshopissa kuulet kuinka yritykset ovat ottaneet käyttöönsä digitaalisia ratkaisuja myynnin 
ja markkinoinnin vauhdittamiseksi. Aihetta alustaa Finpron Aija Kalander ja yritysten tarinat 
kertovat Riku Räisänen OC-System Oy, Teemu Vepsäläinen POK Group Oy ja Antti Hartman 
HögforsGST Oy.

Viennin rahoitusratkaisut käytännössä
Mitä rahoitukseen liittyviä asioita on hyvä huomioida vientitoiminnan käynnistyessä? 
Mistä lisätietoa uudesta markkinasta? Miten varmistaa saatavat ostajalta? Miten turvaan 
valmistuksen aikaisen käyttöpääoman? Mihin remburssia tarvitaan? Miten teen turvallisesti 
kasvua vientimarkkinoilla? Mukana 3 yritystä ja heidän vienti-caset. Oppaina workshopissa 
rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen Finnverasta ja aluejohtaja Jussi Rieppo Nordeasta.

Luovasti erottautuen maailmalle
Luovien alojen yrittäjät ja yritykset voivat olla suuri voimavara perinteisempien alojen 
erottautumiselle maailman markkinoilla. Luovan alan osaajat ovat merkittäviä kulttuurinviejiä 
omalla alallaan maailmalla. Kuinka verkostoitua, lisätä tunnettuutta ja ponnistaa yhdessä 
maailmalle? Miten nostaa Pohjois-Savo luovien alojen osalta keskeisempään asemaan? 
Workshopissa otetaan lentävä lähtö luovan alan yhteiselle kehittämiselle – olethan sinäkin 
mukana?

Meet the international talents
Come and hear great tips on how international students can help your company in 
investigating new markets or utilizing social media to your profit. Meet the talents and hear 
about successful cooperation cases.

Business opportunities abroad
Find out concrete business opportunities e.g. in Holland, UK, Turkey, Pakistan, Latvia, Sweden 
and Estonia! In this fast-paced workshop you will have a great chance to hear about business 
cases you could have a share from and connections to help you reach your business objectives 
in these countries. Don’t miss the opportunity to make business connections to new countries!

Get better, because being good is not enough
We all like to think we are good at what we do. Yet we find it very challenging to overcome 
competition, stand out and engage new customer into long lasting relationships. So, what does 
it take to get our message across? We know now that storytelling is a powerful and effective 
tool to disrupt and get us in. But then what? Well, here is where narrative comes in to save the 
day. What if we were to find a way to make of our promise, the glue that will keep our audience 
attached to our products and services for longer periods of time?

Let’s explore together how to supercharge our storytelling with a bit of narrative. Let’s utilize 
our narrative to drive people to do amazing things, to motivate them to change the game. At 
the end of the day it’s up to them to do the work, to accomplish things, to succeed – not up 
to the products or services they use. Are you ready to get better, or do you think you’re good 
enough?

Suomenkieliset workshopit: Workshops held in English:



Sawosta maailmalle
on vuorovaikutteinen   

verkostoitumistapahtuma  
 kansainväliseen kasvuun tähtääville   

yrityksille ja osaajille.

Seuraa meitä somessa:

www.sawostamaailmalle.fi

Taina Jutila
Kuopion alueen kauppakamari

044 522 2935
taina.jutila@kuopiochamber.fi

www.kuopiochamber.fi

Minna Tarvainen
Savonia-ammattikorkeakoulu

044 785 6981
minna.tarvainen@savonia.fi

www.savonia.fi

Sawosta maailmalle

Sawosta maailmalle

#Sawostamaailmalle

Elämyksellinen iltaohjelma  
ravintola Capri Marinassa klo 18–20.30

Illan ohjelman siivittämänä pääset verkostoitumaan osallistujien 

kanssa rennoissa Sawosta maailmalle -tunnelmissa. 

Kansainvälis-savolaisen buffet –elämyksen tarjoilevat Capri Marina 

sekä pohjoissavolaiset VR- ja AR- virtuoosit – tule poimimaan vinkit 

oman yrityksesi erottautumiseen uusimmalla teknologialla!

Jonas and I –bändi kruunaa illan letkeällä tyylillään ja johdattaa 

osallistujat jatkamaan illanviettoa myös pidemmällä kaavalla. 

Hinta 50 €/osallistuja. Sis. ohjelma ja buffet.



Yritysten kansainvälistymisen aktivoiminen -hanke:

Tapahtuman mahdollistavat:

Kestävän 
kaivostoiminnan 

arvoverkot -hanke


