
 

Ranskassa arvostetaan suomalaista luotettavuutta liikeasioissa ja tunnetaan suomalainen osaaminen. 

Silti moni suomalainen laatutuote, joka menestyy Pohjoismaissa, on vielä täysin tuntematon Ranskassa, 

josta kuitenkin löytyy 65 miljoonaa potentiaalista kuluttajaa . Tämän lisäksi Ranska on  

tunnetusti gastronomian kehto, jonne suomalaiset elintarvikkeet ja gourmet-tuotteet sopivat joskus 
paremmin kuin Suomeen. 
 

... jarruttaa usein suomalaisyritysten halua pyrkiä yhteistyöhön ranskalaisten kanssa. Juuri siksi me 
olemme täällä: tunnemme ranskalaisen tapakulttuurin, liikekäyttäytymisen, ranskalaisten 
työskentelytavat ja tarvitut järjestelyt, jotka mahdollistavat vientiprojektinne onnistumisen. Olemme 

hyvin tottuneita ennakoimaan erilaisia tilanteita, ja tiedämme kuinka tulee toimia, jos esim. kulttuurierot 
vaikeuttavat kanssakäymisiä.  
 
Tunnemme myös suomalaisyritysten vaikeudet ja kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät, kuten kapasiteetin 
riittävyys, ja etäisyys Keski-Euroopan markkinoista ja siitä johtuvat kuljetuskustannukset. Lisäksi 
palvelemme teitä suomeksi, olemme mukana liiketapaamisilla ja toimimme tarvittaessa myös tulkkina.  
 

Toisin sanoen...  

 

 

  
’Made in Finland’  takaa tunnetusti laadun, mutta aivan liian monet erinomaiset suomalaiset tuotteet ovat täällä vielä 
täysin tuntemattomia. Kilpailun kiristyessä kansainvälistymisen merkitys kasvaa, ja Suomen taloudelle on tärkeää 
että kansainvälinen kauppa käy. Ranska on iso maa joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia elintarvikealalla suomalaisille 
gourmet- ja laatutuotteille - ja tässä voin teitä auttaa.  

 

Ota reilusti yhteyttä – suomeksi tietysti! 
 

+33 (0)6 24 32 14 73 jcoadic@jcactionexport.com 
 
 

 

 

Olen Jarna Coadic, ja tunnen ranskalaisen tapakulttuurin ja liikekäyttäytymisen, sillä olen asunut ja 

työskennellyt Ranskassa jo yli 25 vuotta. Perustin Ranskaan oman yrityksen , koska haluan 
auttaa ja helpottaa suomalaisten tuotteiden ja taidon tuontia Ranskaan - ja koska suomalaisena 
olen ylpeä oman maani tuotteista, kulttuurista ja osaamisesta.  
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auttaa pääasiallisesti suomalaisia elintarvikealan yrityksiä, luomu- 

ja luonnontuotteita Ranskan markkinoille. Olemme yhteistyössä sekä suomalaisten tuottajien, että 
ranskalaisten tukkureiden ja jakelijoiden kanssa. Mutta teemme paljon muutakin... 
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Action Finland! 

 

Olemme tiiviissä yhteistyössä 
ranskalaisten hotelli- ja ravintola- alan 
ammattilaisten kanssa, ja voimme 
tarjota teille asiantuntija-palvelua:  
 

► koulutusta keittiö- ja ravintolahenkilö-
kunnalle  
 

►auditointia materiaalista, työmenetel-
mistä tai riskien tunnistamisesta ja ehkäi-
semisestä (HACCP-järjestelmä: vaarojen 
arviointi ja kriittiset hallinta-pisteet)  
 

► muut asiantuntemusta vaativat 
operaatiot tarpeiden mukaan.  
 
Olemme yhteistyössä ranskalaisten 
hotelli-ja ravintola-alan oppilaitosten 
kanssa, jotka lähettävät avullamme 
ranskalaisia harjoittelijoita  (keittiö/ Sali/ 

Baari) Suomeen.  

 

Juusto- ja/tai viinimaistiaiset  
ja esittelyt Suomessa 

... ranskalaisia maukkaita 

juustoja ja palkittuja viinejä  
 
Kuliniristiset tapahtumat 

Ranskassa 

... suomalaisista raaka-
aineista, yhteistyössä 

tunnettujen ranskalaisten 
Catering-yritysten kanssa. 
 

 
 
Messuille osallistuminen  
on paras tapa saavuttaa 

ranskalainen kuluttaja tai 
jälleenmyyjä.  
Voimme hoitaa messujärjes- 

telynne, ja sekä suomea että 
ranskaa taitavat henkilöt 
messujen ajaksi. 

 

Ranskalainen gastronomia ja tieto-taito 
ovat tunnetusti hyviä myyntivaltteja: voimme 
kouluttaa edustustiimin ravintolatilaisuuksiin, 
järjestää”Show -Cooking à la française’’- 
keittiönäytöksiä, tai löytää pätevää ja ranskaa 

puhuvaa henkilökuntaa: kokin,  tarjoilijan, 
baarimestarin... 

 

 

Yksilöllinen, räätälöity vientipalvelu 
 => tehokas ja pureva strategia  
 

► Markkinatilanteen, kysynnän ja kilpaile- 
vien tuotteiden analysointi  
 

► valmisteleva työ, teknilliset käännökset, 
tekstien soveltamiset Ranskan markki- 
noille => välttämätöntä  
 

► yleiskatsaus, oikean myynti-kanavan/ 
jakelijoiden / tukkureiden/ asiakkaiden /  
liikekumppanien etsiminen  
 

► tuote-esittelyt, yritysvierailut, neuvottelut 
 

► pakkausten ja pakkausmerkintöjen  
soveltamiset Ranskan markkinoille  
=> välttämätöntä  
 

► asiakasyhteyksien ylläpito ja after sales -
toiminnat 
 

OLEMME MUKANA 
alusta loppuun,  

 

logistiikasta alkaen  
(esim. kilpailutamme  

kuljetukset Suomesta), 

jälkiseurantaan asti. 
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Järjestämme säännöllisesti tutustumis- ja liikevierailuja  

MAAILMAN SUURIMMILLE TUORETUKKUMARKKINOILLE 

   
 

Lokakuussa 2012 Ranskan tuoretukkumarkkinoille tulee myyntiin sekä suomalaista Lapin kylmäsavuporoa, että 
tuoretta Lapin poronlihaa. Vientiprojektin alkaessa  päätimme heti ehdottaa tuotteita  suoraan tukkureille, jotka 
myyvät lihaa mm. Ranskan parhaimpiin ravintoloihin ja herkkukauppoihin. Kumpikin tuote on SAN-nimisuojan alla, 
ja sopii täydellisesti ranskalaisille gourmet-markkinoille. 

 
Suomalaiset herkut 1-2-3 -Helsinki! Design en Seine-tapahtumassa Pariisissa kesäkuussa 2012 

yhteistyössä Pariisin Suomi-Instituutin kanssa. 

 
 

Järjestimme Gourmet-tarjoilun ranskalaisen huippu-osaajan (Fauchon Paris) kanssa suomalaisista raaka-aineista: 

savu- ja graavilohesta, kylmäsavusiiasta, savuporosta, hirven- ja karhun lihasta, juustoista... Suomalaisista 
luonnonmarjoista ja  Haganolin salmiakista pyysimme Fauchonia luomaan tapahtumaan leivosherkkuja: 

    
Marja- ja salmiakkiherkkuja..                kuvat © Action Finland!              

  
 © Action Finland!                 Poron kylmäsavua kuvat © Sarah Takako Skinner.      

    

JOS RANSKA MARKKINA-ALUEENA KIINNOSTAA, takaamme teille tarvittavan avun ja oikeat 

kanavat – mikäli te todellakin olette valmiita panostamaan oman tuotteenne vientiin. 

KANSAINVÄLISTYMINEN on oppimista, investointia - ja kasvamista. 
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