
Test Drive ja Markkinaselvitys kuvaus Lahden 
yritysseteliä varten 

 
 
 
 
Inseltrade haluaa tehdä asiakkaiden kanssa pitkäaikaista yhteistyötä ja konkreettisesti vaikuttaa 
siihen, että asiakkaamme saavat lopulta tuloksia Espanjan ja/tai Portugalin markkinalla. Meidän 
tavoitteemme on erityisesti se, että yritys pääsee jatkoneuvotteluihin ja esim. pilotteihin mukaan.  
 
Test Drive on tyypillisin Inseltraden ehdottama ensimmäinen toimenpide, jolla tunnustellaan 
markkinan kiinnostusta yrityksen tuotteisiin ja ratkaisuihin hyvin konkreettisella tavalla.  
 
Test Drive toimii Espanjassa ja Portugalissa hyvin, koska tapaamiset ovat tyypiltään 
vuorovaikutteisia ja keskustelunomaisia, ja tavatun yrityksen lisäksi tietoa saadaan usein myös koko 
sektorista. Koska tapaamiset ja haastattelut tehdään myyntihenkisesti, saadaan samalla 
konkreettista tietoa tavattavan yrityksen joutuessa ottamaan kantaa, onko tarjottava ratkaisu/tuote 
kiinnostava heille, ja miten tuotetta olisi muokattava paremmin markkinoille sopivaksi.  
  
Test Driven aikana selviää myös se, miten Inseltrade saavuttaa yhdessä sovitut tavoitteet, mikä on 
oleellista, kun markkinan avaukselle halutaan jatkoa ja mietitään siihen sopivaa kumppania. 
 
Jos markkina on aivan tuntematon tai siitä pitää selvittää olennaisia avaintekijöitä, joita ilman 
markkinalle ei kannata mennä, on mahdollista tehdä näistä tekijöistä erillinen markkinaselvitys. 
 
 
Markkinaselvitys 
- Yritys haluaa tehdä selvityksen Espanjan ja/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.  
 
Jos markkinanselvityksen jälkeen markkina vaikuttaa kiinnostavalta Inseltrade on kiinnostunut 
tekemään tarjouksen Test Drivestä. Kysy tarjousta. 
  
Test Drive 
- 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.  
 
Test Driven jälkeen yritys päättää, onko lisätapaamisille tarvetta. Jos jatkoa seuraa, Inseltrade on 
kiinnostunut olemaan siinä mukana. Kysy tarjousta. 
 
 


