
Accelerate your
         internationalization
      and export!

VIERAILUOHJELMA

Sunnuntai 14.10.2012

Kokoontuminen Dubaissa. Osallistujayritysten esittäytymi-
nen, ohjelman läpikäynti, tilannekatsaus ja perehdytystä 
paikallisiin ICT-markkinoihin sekä case esimerkkejä 
millaisilla ratkaisuilla suomalaisyritykset ovat päässeet 
markkinoille. Illallinen ja verkostoitumista.

Maanantai 15.10.2012

Tutustuminen GITEX Technology Week -messuihin 
www.gitex.com ja ennakkoon järjestettyjä tapaamisia. 

Tiistai 16.10.2012

Arabikulttuuriesitys vanhan Dubain alueella. Iltapäivällä 
yritysvierailuja ja ennakkoon järjestettyjä yrityskohtaisia 
tapaamisia.

Keskiviikko 19.10.2012
 
Tutustuminen GITEX Technology Week -messuihin ja 
ennakkoon järjestettyjä tapaamisia. 

Torstai 18.10.2012
 
Vierailuohjelman päätös ja tämän jälkeen yritykset voivat 
jatkaa matkaansa oman aikataulunsa mukaisesti.

• Yrityksille lähetetään ennen matkaa tiedot yrityskohtaisista 
tapaamisista, taustatiedot yrityksistä ja ohjeita matkalle 
valmistautumiseen.

• Ohjelman toteutuksesta vastaa EXIGO Finland yhdessä 
paikallisen kumppaninsa kanssa.

• Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin 

Exigolla on useiden vuosien kokemus 
kansainvälistymishankkeiden toteuttamisesta sekä 
erilaisista liiketoiminnan kehitystehtävistä. Palvelut on 
suunnattu suomalaisille pk-yrityksille, joiden tavoitteena 
on kehittää liiketoimintaansa ja kansainvälistyä. 

Exigo on keskittynyt erityisesti Yhdistyneiden 
Arabiemiraattien ja muiden Persianlahden maiden 
markkinoihin. Tuotamme markkinatietoa kohdealueelta 
sekä autamme suomalaisyrityksiä löytämään markkinoilta 
yhteistyökumppaneita, jakelukanavia ja asiakkaita. 
Lisätietoja palveluistamme: www.exigo-finland.com

YHDISTYNEET ARABIEMIRAATIT (UAE)
Kansainvälistymisohjelma ICT-alan yrityksille elokuu – marraskuu 2012                 

Arabiemiirikuntien liiton hallitus pyrkii voimakkaasti kehittämään maan taloutta ja yksi 
keskeisistä uusista panostusalueista on ICT-ratkaisujen hyödyntäminen palveluiden 
tuottamisessa julkisella sektorilla sekä liike-elämän toimintojen tehostaminen. 

Tavoitteena on nostaa Arabiemiraatit alueen ICT-huippukeskukseksi. Dubaihin on mm. 
perustettu yksi maailman suurimmista ICT-keskuksista (Dubai Internet City), johon on 
etabloitunut yli 1000 yritystä, hallituksella on oma e-hallinto-ohjelma, jonka tuloksena 
iso osa julkisista palveluista jo on Internetissä ja teleoperaattorit haluavat lisätä 
palvelutarjontaansa asiakkailleen etisien samalla uusia mobiiliteknologia ratkaisuja. 

SUOMALAISILLA ICT-ALAN YRITYKSILLÄ ON PALJON RATKAISUJA JA OSAAMISTA, 
JOILLE ON KYSYNTÄÄ ARABIEMIRAATTIEN KASVAVILLA MARKKINOILLA! 
Järjestämme markkinoista kiinnostuneille suomalaisyrityksille yrityskohtaisen 
valmennuksen ja liiketoimintamatkan Dubaihin.

Tavoite
Tavoitteena on ICT-alan pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen, 
markkinatiedon hankinta sekä uusien yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hankinta.  

• Yrityskohtaisen koulutuspäivän aikana käydään läpi yrityksen nykytilaa, mitä 
tavoitellaan ja miten markkinoille aiotaan päästä sekä UAE:n markkinapotentiaalia ja 
vaatimuksia.

• Tutustuminen Lähi-idän suurimmille ICT-alan -messuille, GITEX Technology Week 
14–18.10.2012, www.gitex.com, sekä ennakkoon sovittuja yritystapaamisia

• Dubaissa kaksi puolenpäivän mittaista koulutusta, ensimmäisessä perehdytetään 
paikalliseen kulttuuriin ja kaupankäyntitapoihin ja toisessa käydään läpi paikallisia 
ICT-markkinoita ja case esimerkkejä millaisilla ratkaisuilla suomalaisyritykset ovat 
päässeet markkinoille. 

• Matkan jälkeen yrityskohtaiset palautekeskustelut, kirjallinen yhteenveto tehdyistä 
toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista sekä tarvittavien jatkotoimenpiteiden 
suunnittelu. 

Hinta
Ohjelman kokonaishinta on 3755 euroa / yritys + alv.
sisältäen yrityskohtaisen koulutuspäivän, yritystapaamisten ja vierailuohjelman järjestelyt, 
koulutuspäivät Dubaissa, palautekeskustelut matkan jälkeen ja kirjallisen loppuraportin sekä 
lento- ja majoituskulut.
Ohjelman toteuttaminen edellyttää vähintään neljää osallistujayritystä.

Ohjelman kustannuksiin haetaan Työ- ja elinkeinoministeriön kansainvälistymistukea, joka 
kanavoidaan yrityksille TEM: in lopullisen tukipäätöksen jälkeen.
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