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Yli 65 toimistoa 48 eri maassa 

Perustettu 1919suomalaisyritysten toimesta 

Yli1400 toimeksiantoa vuonna 2012 

370 ammattilaista 
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Missio ja arvolupaus 

 

Missiomme 
Rakentamassa kansainvälisesti menestyvää 

Suomea 

 

Arvolupauksemme 
Finpro – Valmentajasi liiketoimintamahdollisuuksista 

kansainväliseen menestykseen 
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Finprossa toimiva Invest in Finland 

Liiketoimintamahdollisuuksia ja konsultointipalveluja 

kansainvälisille yrityksille. 

 

• Tarjoaa valittuja liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta 

ulkomaisille yrityksille 

• Hankkii suoria ulkomaisia investointeja Suomeen 

• Tuottaa relevanttia tietoa ja neuvoo liiketoiminnan 

aloittamisessa Suomessa 

 

Suorat ulkomaiset sijoitukset ja pääoma vahvistavat Suomen 

talouskasvua ja tukevat suomalaisten yritysten kansainvälistä 

kasvua ja menestystä 

 

• Lisätietoa www.investinfinland.fi  
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http://www.investinfinland.fi/


 

Finpro avaa 

tulevaisuuden 

mahdollisuudet 

 
 Tunnistamme uusia, 

potentiaalisia 

liiketoiminta-

mahdollisuuksia 

suomalaisille yrityksille 

 

 Autamme 

kansainvälistymisen  

eri vaiheissa olevia 

yrityksiä tarttumaan 

mahdollisuuksiin sekä 

löytämään tuotteilleen ja 

palveluilleen uusia 

markkinoita ja asiakkaita   
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Finpron toimialaosaaminen 
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LifeSciences 

Ohjelmistot ja digitaalinen media 

Energia, ympäristö ja metsäteollisuus 

Rakennus, logistiikka ja valmistava 

teollisuus 

Palvelut 



Finpro palvelee yritystä kansainvälistymisen 

kaikissa vaiheissa 
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Finpro Navigator 

Markkina-aseman 

parantaminen 

Etabloituminen 

valituille markkinoille 

Markkinoille menon 

valmistelu 

Kansainvälisen 

kasvun suunnittelu 

Yritysostokohteen 

haku 

Market Monitor 

Myynnin 

tehostaminen 

Markkinoillemenon 

vaihtoehdot 
Partnerihaku 

 Kansainvälinen 

kasvusuunnitelma 

Test Drive –  

Idean testaus 

Oikeat markkinat 

Myyntikanavan  

kehittäminen 
Suora myynti 

Yrityksen 

perustaminen 

Alihankinta 

Vientirenkaat 

Trend Pulse 

12.3.2014 

Finpro tarjoaa asiantuntevaa palvelua kansainvälistymisen kaikissa eri vaiheissa. 
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Teolliset palvelut 



Finpron hallinnoimia kansainvälisiä ohjelmia 
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http://www.finpro.fi/cleantech-finland
http://www.finpro.fi/future-learning-finland
http://www.finpro.fi/luovimo
http://www.finpro.fi/finlandcare


 
Läpimurto oikeille 
markkinoille 
 

 Kansainvälinen 
vientikeskus-
verkostomme,   
paikallinen osaaminen  
ja asiantuntemus 
kohdemarkkinoista 
auttavat 
suomalaisyrityksiä 
löytämään oikeat 
yhteistyökumppanit  ja 
menestymään valituilla 
markkinoilla.  

 Olemme osa Team 
Finland –verkostoa, joka 
edistää Suomen 
taloudellisia ulkosuhteita, 
suomalaisten yritysten 
kansainvälistymistä, 
Suomeen suuntautuvia 
ulkomaisia investointeja 
ja Suomen maakuvaa 
maailmalla. 

 
12.3.2014 © Finpro ry 10 



Finpron maailmanlaajuinen verkosto 
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Referenssejä 
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Seuraa meitä 

sosiaalisessa 

mediassa ja 

verkkosivuillamme

www.finpro.fi 

http://www.finpro.fi/
http://www.linkedin.com/groups/Finpro-2760465?home=&gid=2760465&trk=anet_ug_hm
https://twitter.com/finprory
http://www.slideshare.net/FinproRy
http://www.youtube.com/user/FinproFinland?feature=mhee
https://www.facebook.com/FinproRy

