
Inseltraden palvelukuvaus Lahden yritysseteliä varten 
 
 
 
 
Inseltrade toimii yrityksesi kumppanina Espanjan ja/tai Portugalin markkinalla ja auttaa yrityksesi 
markkinaan tutustumisen ja asiakaskuntaan kontaktoinnin lisäksi pääsemään mukaan pilotteihin ja 
sopimusneuvotteluihin paikallisten yritysten kanssa. Olemme seitsemän vuoden aikana auttaneet 
useita yrityksiä liikkeelle Espanjassa ja monien kanssa yhteistyömme on jatkunut vuosia ja jatkuu 
edelleen. 
 
Kun uuden markkinan osalta pitää saada vastaus tiettyihin kriittisiin reunaehtoihin ennen selkeää 
päätöstä lähteä markkinalle on markkinaselvityksen tekeminen ensimmäinen vaihe. Kun uudelle 
markkinalle lähtemisestä on jo päätös tehty on ensimmäinen vaihe tiedon syventämiselle Test Drive. 
Useimmat asiakkaat lähtevät suoraan liikkeelle Test Driven kautta, koska samalla investoinnilla saa 
selville reunaehdot ja paljon muuta tietoa markkinasta sekä kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin. 
 
Inseltraden tarjoamat käytännön toimenpiteet ovat seuraavat. 
 

1. Test Drive Espanja 
2. Test Drive Portugali 
3. Markkinaselvitys Espanja 
4. Markkinaselvitys Portugali 

 
Test Drive on Inseltraden kehittämä matalan kynnyksen työkalu, jolla tunnustellaan markkinan 
kiinnostusta yrityksen tuotteisiin ja ratkaisuihin hyvin konkreettisella ja kustannustehokkaalla tavalla 
eli järjestämällä tapaamisia potentiaalisten liidien kanssa.  
 
Aiemmat kokemukset Test Driven käytöstä Espanjassa ja Portugalissa ovat olleet hyvät, sillä näissä 
tapaamisissa yritykset saavat käytännössä kaipaamansa tiedon suoraan liidiltä ilman välikäsiä ja 
suodatusta kohdesektorista ja sen mahdollisuuksista.  
 
Kun Test Driven seurauksena tarve jatkotoimenpiteille liidien suhteen on selvinnyt Inseltrade on 
tukena paikallisen kultuurin ja kielen osaajana auttamassa saatujen avauksien viemistä seuraavaan 
vaiheeseen eivätkä ne siten jää kesken suomalaisen yrityksen ajan ja resurssien puutten vuoksi, 
kuten usein käy.  
  
Test Drive kuvaus lyhyesti 
- Test Drive voi koskea sekä Espanjaa että Portugalia tai vain toista niistä. 
Kohderyhmä: Yritys valitsee yhden tai kaksi tärkeintä kohdesektoria. 
- Järjestetään 4 tapaamista, joissa esitellään yrityksen tuotteet myyntihenkisesti. Yritys yleensä 
osallistuu tapaamisiin paikan päällä tai virtuaalisesti. 



- Inseltrade tekee listan kohdeyrityksistä ja hankkii niistä suomalaisen yrityksen kannalta relevantit 
perustiedot. 
- Inseltrade ja yritys arvioivat listatut kohdeyritykset ja sopivat niiden prioriteettijärjestyksestä 
tapaamisten järjestämisen suhteen. 
- Inseltrade ja yritys sopivat yhdessä, mikä on tavoiteltu kontakti ja asema kohteena olevissa 
yrityksissä. 
- Inseltrade selvittää kontaktien yhteystiedot. 
- Yritys toimittaa myynti/markkinointimateriaalia tuotteistaan ensimmäistä yhteydenottoa varten. 
Inseltrade kääntää tarvittaessa lyhyet esitykset espanjaksi ilman lisämaksua. 
- Inseltrade valmistelee yhteydenottoa varten puheen ja saatesähköpostin liitteineen. 
- Inseltrade sopii tapaamiset kohteena olevien yritysten kanssa yrityksen kanssa sovittuun 
ajankohtaan.  
- Inseltrade ja yritys osallistuvat tapaamisiin, joista Inseltrade toimittaa raportin. 
- Tapaamisten ja raportin toimittamisen jälkeen Inseltrade laskuttaa yrityssetelin myöntäjää.  
 
Inseltrade tarjoaa palveluita, joilla varmistetaan Test Drivessä saatujen avauksien vieminen 
eteenpäin. Kysy lisää näistä palveluista tai Test Drivestä:  
 
Jukka Kivijärvi 
Parter & VP Sales & Marketing 

International Selected Trade S.L. 

Tel: +34 629 11 37 19 

Skype: jukka.kivijarvi1 

www.linkedin.com/in/jukkakivijarvi 

jukka.kivijarvi@inseltrade.com 

http://www.inseltrade.com 

 
 
Jos markkina on aivan tuntematon tai siitä pitää selvittää olennaisia avainkysymyksiä ennen 
tapaamisia, on mahdollista tehdä erillinen markkinatutkimus, joka keskittyy avainkysymysten 
selvittämiseen.  
 
Markkinaselvitys 
- Yritys haluaa tehdä selvityksen Espanjan tai Portugalin markkinasta. 
- Yrityksen kanssa sovitaan selvityksen laajuudesta ja siitä, mihin kysymyksiin haetaan vastausta. 
- Selvitys voi koskea sekä Espanjaa ja Portugalia tai vain toista niistä. 
- Selvitys voidaan rajata koskemaan tiettyä sektoria tai useampia sektoreita. 
- Selvitys tehdään pääasiassa kirjoituspöytätutkimuksena, mutta se voi myös sisältää haastatteluja. 
Haastatteluista ja niiden kohteista sovitaan yrityksen kanssa etukäteen. 
- Selvityksen päätteeksi Inseltrade toimittaa raportin yritykselle. 
- Raportin toimittamisen jälkeen Inseltrade laskuttaa yrityssetelin myöntäjää.  
 
Kun markkinanselvityksen jälkeen markkina vaikuttaa kiinnostavalta voidaan aloittaa Test Drive.  
 
Kysy lisää markkinaselvityksestä tai Test Drivestä:  
 

http://www.linkedin.com/in/jukkakivijarvi
mailto:jukka.kivijarvi@inseltrade.com
http://www.inseltrade.com/
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