MITEN PÄÄSET MUKAAN?
Hakuaika ensimmäiseen toteutukseen on 25.4. – 15.5.2019.
Tämä ohjelma toteutetaan ajalla syksy 2019 – kevät 2020. Seuraava GoGlobal-ohjelman toteutus alkaa syksyllä 2020. Kiinnostuksen tähän ohjelmaan voi ilmoittaa koska tahansa lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen goglobal@businessjoensuu.fi.
KRITEERIT OHJELMAAN
VALITTAVILLE YRITYKSILLE:
‣

Selkeä kansainvälistymisen tavoitetila

‣

Yrityksen tuotteet ja
palvelut ovat kansainvälisten markkinoiden
edellyttämällä tasolla
tai sinne nostettavissa

‣

Henkiset ja taloudelliset
resurssit ovat riittävällä
tasolla

Ensimmäiseen toteutukseen
otetaan mukaan korkeintaan
10 yritystä. Yhdestä yrityksestä
voi osallistua 1 – 3 henkilöä.

Uusi intensiiviohjelma yrityksesi
kansainvälistymiseksi

Kustannukset osallistuvalle
yritykselle 2 500 € / henkilö
+ alv 24 %. (*
Lisäksi yritys maksaa osan
matkakuluista.
Ohjelmaan osallistuminen edellyttää sitoutumista intensiivijaksoihin, ajankäyttöä myyntitoimenpiteisiin ja matkustamiseen
kohdemaihin.
Hae GoGlobal-ohjelmaan!
businessjoensuu.fi/goglobal
(* Ohjelman toteutus ja hinta
ovat ehdollisia rahoittajan päätökselle.

LISÄTIETOJA:
goglobal@businessjoensuu.fi
Jouko Rautasalo puh. +358 50 380 5190
Harri Palviainen puh. +358 500 967 744

Yhteistyössä:

OHJELMAN RAKENNE

KOHDERYHMÄ
Kohderyhmänä ovat
kansainvälistä myyntiä
tavoittelevat, Joensuun
seudulla jo toimivat tai
seudulle sijoittuvat yritykset. Yrityksesi voi toimia
millä tahansa alalla ja olla
minkä tahansa kokoinen.

HYÖDYT YRITYKSELLESI
Ohjelma auttaa yritystäsi konkreettisesti käytännön tekemisen kautta myymään tuotteitasi ja palveluitasi valituille kohdemarkkinoille. Kansainvälisestä liiketoiminnasta tulee yrityksellesi pysyvä
toimintamalli – ei teoreettinen juttu, yksittäinen
kauppa tai messumatka. Toteutamme kanssasi
konkreettisia myynnin toimenpiteitä, jotta yrityksesi saa valmiudet kasvaa aidosti kansainväliseksi yritykseksi.

VALMENTAJINA MM.

Tukenasi ovat valmentajat, jotka ovat
myyneet tuotteitaan ja palveluitaan
maailmalla – älä keksi pyörää uudestaan!

Ohjelma toteutetaan uudella toimintamallilla, jossa kokeneet valmentajat sparraavat
osallistujia läpi koko ohjelman. Valmentajat
ovat kokeneita kansainvälisen myynnin ja
liiketoiminnan osaajia. Ohjelmaan kuuluu
intensiivipäiviä, joiden välissä yritykset toteuttavat sovittuja toimenpiteitä. GoGlobal
-ohjelman ytimessä on myyntivetoinen,
konkreettinen tekeminen. GoGlobal on
jatkopolku Pohjois-Karjalan Kauppakamarin GlobalSteps-ohjelmalle, joka rakentuu
yrityksen kansainvälistymisstrategian
ympärille. GoGlobal keskittyy osallistujien
kansainvälisen myynnin ja operatiivisen toiminnan käynnistämiseen. Kansainväliseksi

Tarvittaessa lähtötilanteen evaluoinnin
jälkeen yritys voi täydentää valmiuksiaan
GlobalSteps-ohjelmassa tai vahvistaa osaamistaan GoGlobal Best Practice -tehoiskuilla. Mikä tahansa kansainvälistymisestä
kiinnostunut yritys voi osallistua yksittäisiin
GoGlobal Best Practice -tehoiskuihin.
Kasvuhakuinen yritys voi myös ensin osallistua Business Joensuun Grow With Joe
-kasvuvalmennukseen tai toimia Business
Joensuun yrityskiihdyttämössä, ja jatkaa
sitä kautta kansainvälistymisen polulle.

VALMENTAJIA JA ESIMERKKEJÄ

Valtteri Tuominen

Verkoston kautta on käytettävissä yrityksen tarpeiden
mukaan useita kansainvälisen liiketoiminnan valmentajia.

Keijo “Keke” Vikkula

10 kansainvälistä liiketoimintaa tekevää yritystä jakaa
kokemuksiaan ja tuo käytännön esimerkkejä.

		

Intensiiviohjelma – myyntivetoinen
konkreettinen toiminta

Best Practice
-tehopaketit
myynnin tueksi
(6 h/paketti)

Paketti 1: Myynti
• Kansainvälisen
myynnin fokus
• Kohdemarkkinan
valinta ja myyntimallit,
go-to-market

Paketti 2: Perusta
• Kv-tuotteistus
• Operatiiviset
valmiudet
• Sopimukset,
rahoitus

Grow

kasvuvalmennus (*

TOTEUTUNEET KAUPAT

Räätälöity valmennus ja sparraus
1. Kv-edellytysten arviointi

KASVUTAHTOINEN YRITYS

haluava yritys voi osallistua myös suoraan
GoGlobal-intensiiviohjelmaan lähtötilanteen
evaluoinnin kautta.

Kansainväliset myyntitoimenpiteet
2.
Valmiuksien
täydentäminen

3.
Yhteiset
Kick-off -päivät

4.
Let’s go Global
-päivät

5.
Joint go-to-market
-toimenpiteet

6.
Wrap-Up
-päivä

						C. GoToMarket -toimenpidesuunnitelma
						B. Operatiiviset valmiudet kansainväliseen toimintaan
						A. Kansainvälistymisstrategia

TOUKO-KESÄKUU
(* KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ 2019

ELOKUU

MARRASKUU

HELMI-MAALISKUU

TOUKOKUU

