Ranska
... mahdollisuuksien maa suomalaisille gourmet-tuotteille
Kilpailun kiristyessä kansainvälistymisen merkitys kasvaa. Aina ei tarvitse lähteä Kiinaan tai Afrikkaan asti,
suomalaiset, puhtaat tuotteet ovat houkuttelevia vientiartikkeleita Euroopassakin.
Ranska on tunnetusti gastronomian kehto, jonne suomalaiset elintarvikkeet ja gourmet-tuotteet sopivat
joskus paremmin kuin Suomeen. Silti moni suomalainen laatutuote, joka menestyy Pohjoismaissa, on vielä
täysin tuntematon Ranskassa, josta kuitenkin löytyy 65 miljoonaa potentiaalista kuluttajaa.
Yritykseni Action Finland! on tiiviissä yhteistyössä ranskalaisten hotelli- ja ravintola-alan asiantuntijoiden kanssa.
Yli 20 vuoden työkokemuksen jälkeen Ranskasta tiedän, kuinka täkäläisiä yrityksiä parhaiten lähestytään:
tunnen ranskalaisen tapakulttuurin, liikekäyttäytymisen, ranskalaisten työskentelytavat ja tarvitut järjestelyt, jotka
mahdollistavat vientiprojektinne onnistumisen.

Ranska on iso maa, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia elintarvikealalla suomalaisille
gourmet- ja laatutuotteille - ja tässä voin teitä auttaa.
Jarna Coadic, Action Finland!

Toimialamme:
Palvelemme teitä suomeksi,
olemme mukana
liiketapaamisilla ja toimimme
tarvittaessa myös tulkkina.

JC Action Export

Action Finland!

Hotelli- ja

Elintarvikeala

Ravintola-ala

Vienti Ranskaan

Olemme tiiviissä yhteistyössä
ranskalaisten hotelli-ja
ravintola-alan ammattilaisten
sekä oppilaitosten kanssa.

Yksilöllinen, räätälöity vientipalvelu
=> tehokas ja pureva strategia

Catering-tapahtumat Messut
Kulinaristiset tapahtumat Ranskassa
... suomalaisista raaka-aineista, yhteistyössä
ranskalaisten Catering-yritysten kanssa.

► yleiskatsaus, oikean myynti-kanavan/

jakelijoiden / tukkureiden/ asiakkaiden /
liikekumppanien etsiminen

Asiantuntija-palvelut:
►auditointia materiaalista,
työmenetel-mistä tai riskien
tunnistamisesta ja ehkäisemisestä (HACCP-järjestelmä)
► asiantuntemusta vaativat
operaatiot tarpeiden mukaan.

Ranskalaiset harjoittelijat

► tuote-esittelyt, yritysvierailut, neuvottelut
► valmisteleva työ, teknilliset käännökset,

tekstien soveltamiset Ranskan markkinoille => välttämätöntä
► pakkausten ja pakkausmerkintöjen

soveltamiset Ranskan markkinoille
=> välttämätöntä
► after sales –toiminnat ja asiakas-yhteyksien

ylläpito => tärkeää Ranskassa

►Keittiö/ Sali/ Baari

Ammattilaismateriaalit,
ostosmatkat
► suomalaisille keittiö- ja
ravintola-alan ammattilaisille.

Messuille osallistuminen
on paras tapa saavuttaa ranskalainen
kuluttaja tai jälleenmyyjä.
Voimme hoitaa messujärjestelynne, sekä
suomea, että ranskaa taitavat henkilöt
messujen ajaksi.

OLEMME
MUKANA
OLEMME
MUKANA
alusta loppuun,
Tuote-esittelyt
alusta
loppuun,
logistiikasta jälkiseurantaan asti.
Ranskassa suomalaiset tuotteet
logistiikasta
jälkiseurantaan asti.

Suomessa: juustot, viinit, gourmet-ruoka...

Takaamme teille oikeat kanavat ja tarvittavan avun Ranskassa.

Näin me toimimme:
A c t i o n F i n l a n d !

auttaa suomalaisia elintarvikealan
yrityksiä, gourmet- ja luonnontuotteita Ranskan markkinoille. Olemme
yhteistyössä sekä suomalaisten tuottajien, että ranskalaisten tukkureiden ja
jakelijoiden kanssa, jotka saatamme yhteen, olemme mukana neuvotteluissa, liikevierailuilla,
autamme tarvittavissa käännöksissä ja käytännön asioissa.

Liike- ja tutustumisvierailut
MAAILMAN SUURIMMILLE TUORETUKKUMARKKINOILLE
Ainutlaatuinen mahdollisuus suomalaisille elintarvikkeille ja laatutuotteille.
Olemme saaneet tuoretukkumarkkinoille myyntiin sekä Suomen Lapin kylmäsavuporon, että tuoreen Lapin poronlihan.
Kumpikin tuote on SAN-nimisuojan alla, ja sopii erittäin hyvin ranskalaisille gourmet-markkinoille.

Rungis-markkinat ovat maailman suurin tuoretuotteiden markkinapaikka (232 hehtaaria). Markkinoilla on yli 1200 yritystä, kävijöitä päivittäin
30 000, joista hieman yli 12 000 työntekijää. Elintarvikkeita saapuu n. 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Pyydä esite markkinoista suomeksi: info @jcactionexport.com

Järjestämme myös

kulinaristisia tapahtumia suomalaisista raaka-aineista:

”1-2-3-Helsinki! Design en Seine” , yhteistyössä Pariisin Suomi-Instituutin kanssa (kesäk.-12) :

Gourmet-tarjoilu ranskalaisen huippu-osaajan (Fauchon Paris) kanssa suomalaisista raaka-aineista sai hyvän suosion:

Marja- ja salmiakkiherkkuja,

kuvat © Action Finland!

Lapin poron kylmäsavua

Kocktail-tilaisuus Pariisin Ranskalais-Suomalaisen
Kauppakamarin tapahtumaan ’Online Reputation Management’

kuvat © Sarah Takako Skinner.

Kaikki asiakkaamme ovat erilaisia.
Pieniä ja suuria yrityksiä. Yrittäjiä.
Suomalaisia ja ranskalaisia.

Kaikille on löytynyt oma, räätälöity ratkaisu
Ranskaan vientiin tai yhteistyöhön.
Niin sinullekin -

Ota yhteyttä! +33 6 24 32 14 73
Lapin Crumble ja kylmäsavuporotikkuja, Fazer- ja marjaherkkuja.

© Action Finland!

mikäli Ranska markkinamaana kiinnostaa.
Suomeksi tietysti!

ActionFinland!

Suomea Ranskaan!

18, rue Pasquier 75008 Paris France

+33 (0)1 30 35 06 17 +33 (0)6 24 32 14 73 info@jcactionexport.com
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