EteläSavo

Kiina

-valmennusohjelma
Yritysten yhteisvalmennuksen 1. päivä

KIINA

Kiinan liiketoimintaympäristö
• Tiistai 17.2.2015 klo 8.30-16.30,
Miset Oy, Patteristonkatu 2 C
ALOITUS KLO 8.30
1. Johdanto: Johanna Heikkinen, Fortune Falls,
valmentajan esittäytyminen
2. Markkina-analyysi: Kiinan markkinoiden nykytilanne ja trendit. Osiossa perehdytään Kiinan taloudelliseen nykytilanteeseen sekä kehitysnäkymiin.
3. Kiina liiketoimintojen mahdollisuudet: markkinoihin pureudutaan suomalaisyritysten näkökulmasta
ja avataan näiden menestysmahdollisuuksia.
4. Riskit: Kiinan liiketoimintojen riskien tunnistaminen. Tunnistetaan liiketoimintaympäristöön, ml.
lainsäädäntö, byrokratia ja ihmiset, liittyviä tekijöitä
riskien näkökulmasta.

Osio perehtyy Kiinan kulttuurin erityispiirteisiin ja
tekijöihin, jotka vaikuttavat kiinalaiseen toimintaympäristöön.
6. Työskentely kiinalaisten kanssa: Osiossa
perehdytetään kiinalaisten tapaan toimia ja miten
heidän kanssaan tulisi luovia, jotta päästään
parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen.
7. Kysymysten purku: Valmennettavat saavat
ennen valmennusta esittää omia mieltä askarruttavia kysymyksiä valmentajalle. Näitä puretaan
yhdessä osiossa 7.
8. Yhteenveto & keskustelu

LOUNASTAUKO KLO 11.30 -12.15
5. Kiinan kulttuurin monimuotoisuus: Kiinan
sivilisaation historia on n. 5000 vuotta vanhaa ja
maa on valtava. Kiinan kulttuuri on erityislaatuinen
eikä maassa ole vain yhtä vallitsevaa kulttuuria.

TILAISUUDEN PÄÄTÖS KLO KLO 16.30
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Yritysten yhteisvalmennuksen 2. päivä

Vienti käytännössä Kiinaan
• Torstai 12.3.2015 klo 8.30-16.30,
Miset Oy, Patteristonkatu 2 C
ALOITUS KLO 8.30
1. Johdanto:
Riitta Kaarniemi, valmentajan esittäytyminen
2. Toimitusten sujuvuus ja
aikatauluissa pysyminen:
Kiinan kaupassa toimivimmat Incoterms-ehdot ja
vakuutukset, takaukset, remburssi ja pankkitoiminnot,
sekä lähtötarkastukset.

LOUNASTAUKO KLO 11.30 -12.15
3. Toimiva logistiikkaketju Suomen ja
Kiinan välillä sekä Kiinassa:
Meri- ja ilmakuljetukset sekä rautatie- ja autokuljetukset, bulkki- ja konttilähetysten erot, sekä sisämaan kuljetukset.

4. Kiinan tullaushaasteet ja Kiinassa
vaadittavat dokumentit: Kiinan ALV-kuviot,
vaadittavat dokumentit, sertifikaatit (mm. alkuperäistodistus, ötökkäsertifikaatti, laatusertifikaatti),
väliaikainen maahantuonti (esim. kokoonpanoon
tai messuille), takuutoimitusten järjestäminen sekä
työkalujen ja varaosien vienti.
5. Team Finland –verkoston palvelut

TILAISUUDEN PÄÄTÖS KLO 16.30
Yhteisvalmennuksen hinta on
400 € + alv.(24%) per yritys.
Yrityksestä voi osallistua
valmennukseen 1-3 hlöä.

KIINA

Shaoxing

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET: Mikkelin seutu: Anitta Sihvonen, puh. 044 794 2767, anitta.sihvonen@miset.fi • Savonlinnan seutu: Matti Kivipelto,
puh. 044 571 5857, matti.kivipelto@savonlinna.fi • Pieksämäen seutu: Kimmo Hyykoski, puh. 044 588 2214, kimmo.hyykoski@pieksamaki.fi
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Yrityskohtainen valmennus (2 pv)

Tavoitteena on yhteistyöstä sopiminen
kiinalaisen yhteistyökumppanin kanssa
SISÄLTÖ JA AIKATAULU
Sisältö ja aikataulu täsmennetään jokaisen yrityksen kohdalla erikseen ja kullekin yritykselle
tehdään oma toimintasuunnitelma tavoitteiden
saavuttamiseksi.
• yrityksen resurssien analyysi operaatioiden
toteuttamiseksi
- rahoitus, henkilöstöresurssit, osaaminen,
		 mahdolliset uudet yhteistyökumppanit
• suunnitelman sisältämien konkreettisten toimenpiteiden toteuttaminen, jotka voivat olla esim.
- potentiaalisten kiinalaisten yhteistyökump		 paneiden määrittely
- kilpailijoiden kartoittaminen
- tuotteiden / palvelujen muotoilu Kiinan
		 markkinoille soveltuviksi
- kustannuslaskenta ja alustava hinnoittelu
- rahoituksen suunnittelu
- esittelyaineistojen tuottaminen (sähköiset,
		 painetut kieliversiot)
- viestintä
- kiinalaisen harjoittelijan palkkaaminen

- kontaktien luominen muihin saman alan
		 suomalaisiin toimijoihin, jotka ovat jo
		 käynnistäneet Kiina-operaatiot
- Team Finland -verkoston palvelujen
		hyödyntäminen

TAPAAMISET POTENTIAALISTEN
YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA
Haetaan annetuilla kriteereillä yhteistyössä
Shaoxingin kaupungin elinkeinotoimen kanssa kullekin yritykselle 2-4 potentiaalista yhteistyökumppania.
Järjestetään kahdenkeskiset tapaamiset kiinalaisten
yhteistyökumppaneiden kanssa. Mukana tapaamisissa
on Kiina-asiantuntija. Matkakuluista yritys vastaa itse.
Osallistuminen sekä yhteisvalmennukseen että yrityskohtaiseen valmennukseen on
1900 € + alv (24 %) per yritys
(yritykset henkilökunta alle 20 hlöä)
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Shaoxing

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET: Mikkelin seutu: Anitta Sihvonen, puh. 044 794 2767, anitta.sihvonen@miset.fi • Savonlinnan seutu: Matti Kivipelto,
puh. 044 571 5857, matti.kivipelto@savonlinna.fi • Pieksämäen seutu: Kimmo Hyykoski, puh. 044 588 2214, kimmo.hyykoski@pieksamaki.fi

KIINA -VALMENNUSOHJELMAA OVAT OLLEET VALMISTELEMASSA: • ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS • ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI •
• ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO • ETELÄ-SAVON YRITTÄJÄT • JUVAN KUNTA • KANGASNIEMEN KUNTA • MIKTECH OY • MISET OY •
MÄSEK OY • PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN YRITYSPALVELUT • SAVONLINNAN YRITYSPALVELUT OY • TEAM FINLAND •

