Markkinakartoitus
Markkinakartoitus alkaen 5000 € (+ alv 24 %)/markkina (yleensä maakohtainen)
Business Savo Oy

LUPAUS
Kansainvälinen markkina houkuttelee, muttet ole varma mitä seuraavaksi? Anna meidän
auttaa!
Kartoitetaan ensin yrityksenne/tuotteenne/palvelunne kasvun edellytykset ja tutkitaan
markkinaa, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja jakelukanavia.
Saat selkeän vastauksen markkinapotentiaalista ja konkretiaa sisältävän raportin analyysin/
kartoituksen tuloksista.

RATKAISTAVA ONGELMA
Kannattaako meidän lähteä merta edemmäs kalaan? Kansainvälistyä vai ei? Onko meistä
siihen?
Markkinakartoituspalvelu auttaa ymmärtämään markkinoiden potentiaalia, joille yritys pyrkii,
oman yrityksen, tuotteen tai palvelun näkökulmasta.
Nopeutamme yritysten kansainvälistymisprosessia ja autamme niitä kehittämään palveluitaan
sekä laajentamaan toimintaansa kohdemarkkinoilla. Tarjoamme perusteellisen analyysin, joka
sisältää kaikki avaintiedot, joita tarvitaan toimintasuunnitelman laatimiseen haluamillesi
markkinoille.

HYÖDYT
Dataa päätöksentekoon
Listaa tässä tiiviisti muutama tuotteesi hyöty
Kansainvälistymispotentiaali selvillä
Konkreettinen suunnitelma kansainvälistymiseen
Tutkitun markkinan markkinakartoitus

Suositukset seuraavista stepeistä

KENELLE
Kansainvälistymistä suunnittelevat mikro- ja pienyritykset, jotka haluavat
hankkia dataa päätöksentekoon.

MITÄ
Markkinakartoituksissa/kansainvälisen potentiaalin kartoittamisessa selvitettävät
ja raportoitavat asiat (sovitaan asiakkaan kanssa tarkemmin sisällöt ja laajuus):
Yrityskohtaisesti: Missä mennään nyt, yrityksen/palvelun/tuotteen kasvu- ja
kasainvälistymispotentiaali. Toimialan nykytilanne ja markkinan pelisäännöt.
Trendit, megatrendit toimialan/yrityksen/tuotteen/palvelun näkökulmasta.
Yrityksen/tuotteen/palvelun kasvun/kansainvälistymisen riskit vs.
mahdollisuudet. Markkinatilanne nyt ja tulevaisuuden kehityssuunta – minne
markkina on menossa - mikä markkina on meille sopiva?
Markkinakohtaisesti (jos ei jo yrityskohtaisessa läpikäyty): Lainsäädännön
vaatimukset valitulla markkinalla (esim. sertifikaatit, luvat jne.). Kilpailijoiden
hintarakenne, myyntiargumentit ja etabloitumismallit (benchmarkkaus).
Paikallinen sopimus- ja neuvottelukulttuuri. Potentiaalisimmat asiakassegmentit
yrityksellesi. Ostoprosessi, asiakastietous, päättäjien tunnistaminen. Mitä ja
minkälaisia tuotteita/palveluita asiakkaat, jakelijat tai kumppanit suosivat (mitkä
kaikki vastaavat asiakkaan tarpeeseen)? Tuotteen/palvelun muokkaaminen
(tarvittaessa) markkinan tarpeeseen. Tuotteiden/palveluiden hintaoptimointi.
Sopivin tapa toimia valitulla markkinalla, yrityksen/tuotevalikoiman/
palveluvalikoiman lokalisointi ja jakelukanavat (myyntiprosessi nyt ja
tulevaisuudessa).

KUKA
Business Savon viisi arvoa: rohkeus, kompetenssi, yhteistyö, uskottavuus ja
sitoutuminen keskittyvät kehittämään asiakasyrityksiä kestävästi, tuloksellisesti
ja kansainvälisesti.
Tutustu kansainväliseen tiimiimme https://businesssavo.fi/meista/

HINTA
Markkinakartoitus alkaen 5000 € (+ alv 24 %)/markkina (yleensä maakohtainen)

KIELIVAIHTOEHDOT
Suomi, englanti, saksa, vietnam, hindi

MISSÄ JA MILLOIN
Palvelu toteutetaan asiakkaan toivomalla tavalla, mutta pääsääntöisesti
toimimme itsenäisesti omista toimitiloistamme käsin ja asiakkaan kanssa
kommunikoidaan etäyhteyksin.
Mikäli asiakas toivoo, niin voimme tulla toteuttamaan mm. tulosten läpikäynnin
asiakkaan luokse, jolloin data on suoraan koko tiimin käytössä. Palvelusta saat
kirjallisen raportin, joka toimii työkaluna tulevaisuudessa sekä tärkeimmät
tulokset ja oivallukset esitysmuodossa, jolloin ne on helppo edelleen esitellä
tiimille.
Kokonaisuus ja hinta täsmentyy asiakkaan tarpeen ja käytettävien
asiantuntijoiden sekä laajuuden perusteella. Teemme mielellämme tarjouksen
juuri teille sopivasta paketista.
Markkinakartoituksiin on käytettävissä mm. Business Finlandin MarketExplorer
avustusta, josta lisätietoja täällä https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer

YHTEYSTIEDOT
Meidät tavoitat viestein sähköpostilla ja WhatsAppissa, sekä soittamalla. Voit
myös tulla käymään Ankkuritien toimistollamme, mutta silloin on varminta
ilmoittaa tulostaan etukäteen, että olemme varmasti paikalla ja voimme tarjota
juttelun lisäksi Sinulle kahvit.
Tiimimme yhteystiedot (ja tarkemman osoitteen toimistolle) löydät
kotisivultamme https://businesssavo.fi/yhteystiedot/, Petran email
petra(at)businesssavo.fi ja puhelin 045 168 1030

