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Tampereen Messut Oy tarjoaa asiakasyrityksilleen uutta palvelua
ALIHANKINTA ON THE ROAD -PROJEKTI TUKEE YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ
Alihankinta On The Road -projekti on uusi palvelu Tampereen Messut Oy:n asiakasyrityksille.
Ajatuksena on auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja vahvistamaan jo olemassa olevia kontakteja
viemällä asiakkaita ulkomaille sekä tuomalla ulkomaalaisia asiakkaita Suomeen. Suomalaiset
FennoSteel Oy, Movetec Oy, Virtain Muovityö Oy, Tredea Oy ja Tampereen Messut Oy ovat
näytteilleasettajina yhteisosastolla Russian Industrialist -messuilla 28.9.–1.10.2010 Pietarissa.
− Tavoitteenamme on saada Alihankinta-messuille lisää ulkomaalaisia messuvieraita. Saamalla uusia
kävijöitä autamme kaikkia Alihankinta-messujen näytteilleasettajia saamaan uusia, kansainvälisiä
kontaktiverkostoja. Tulevaisuudessa on mahdollisuus kansainvälistyä Venäjän lisäksi Eurooppaan
Alihankinnan näytteilleasettajien toivomuksista riippuen, kertoo Tampereen Messut Oy:n myyntijohtaja Ville
Keskinen.
Tampereen Messut Oy:n Alihankinta On The Road -projektin yhteistyökumppanina on Exigo, joka tarjoaa
kansainvälistymispalveluita suomalaisille pk-yrityksille. Exigon toimitusjohtajan Nina Erikssonin mukaan
Suomen kaltaisten pienten maiden kannattaa osallistua kansainvälisiin tapahtumiin yhteisosastoilla.
− On hienoa, että Tampereen Messut Oy on ryhtynyt ensimmäisinä Suomessa tarjoamaan asiakkailleen
tällaista palvelua. Yhteisosallistuminen on myös Tampereen Messuille itselleen tehokas tapa markkinoida
palvelujaan ja vahvistaa kansainvälistymistään. Saamani palautteen mukaan Tampereen Messut Oy:n
asiakasyritykset ovat äärimmäisen kiinnostuneita lähtemään mukaan yhteisosastoille, sillä tällainen
ammattilaisten järjestämä palvelu on yrityksille helppoa ja lisäksi se säästää aikaa sekä rahaa. Ja
yhteisosallistumisen kautta pk-yritykset voivat saada omaa pientä osastoa huomattavasti tehokkaamman
näkyvyyden. Mielestäni tällaista konseptia tulee kehittää entisestäänkin, sanoo Exigon toimitusjohtaja Nina
Eriksson.

Suomalaisten yritysten yhteisosasto Pietarin-messuilla antaa lisänäkyvyyttä
Tampere Business Regionin projektipäällikön Markku Teittisen sekä Tredea Oy:n projektipäällikön Jouni
Myllymäen roolina Pietarin-messuilla on löytää ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita tamperelaisille
yrityksille.
− Pyrimme etsimään potentiaalisia kontakteja tamperelaisille yrityksille sekä kartoittamaan venäläisten
yritysten halukkuutta saada esimerkiksi alihankintayhteistyökumppaneita Tampereen seudulta. Alihankinta
On The Road -projektin etu on se, että messujen yhteisosastolla mukana olevien yritysten sekä mahdollisten
asiakasyritysten kosketuspinta on tällöin laajempi. Kun asiakas saapuu osastolle tietyn yrityksen
houkuttelemana, voi hän kiinnostua myös muiden yritysten tarjonnasta, sanoo Tampere Business Regionin
projektipäällikkö Markku Teittinen.
Virtain Muovityö Oy:n toimitusjohtaja Olavi Mäkinen lähtee Pietarin-messuille ennen kaikkea tutustumaan
Venäjän-markkinoiden näkymiin.
− Toki odotukset ovat korkealla, mutta periaatteena on nyt ensin hieman tarkkailla, olisiko Venäjältä
saatavissa yrityskontakteja. Miellän Venäjän erittäin suureksi markkina-alueeksi, jossa voisi hyvinkin olla
kysyntää tuotteillemme. Tällä hetkellä yrityksemme vienti ei ole vielä suuressa roolissa, mutta näen
kansainvälisen kaupankäynnin merkittävänä kasvun mahdollisuutena, sanoo Virtain Muovityö Oy:n
toimitusjohtaja Olavi Mäkinen.

Pietarin-messuilla on hieno tilaisuus kartoittaa kansainvälisiä markkinoita
Movetec Oy on nyt ensimmäistä kertaa mukana messuilla Venäjällä niin sanotulla omalla osastolla.
Nimenomaan yhteisosasto on toimitusjohtaja Markku Suomisen näkemyksen mukaan hyvä tilaisuus
markkinoiden kartoittamisen lisäksi miettiä omaa jatko-osallistumista messuille.
- Movetec Oy:llä on ollut jonkun verran vientiä Venäjälle jo usean vuoden ajan. Olemme hoitaneet myyntiä
sekä suoraan venäläisille koneenrakentajille, loppukäyttäjille sekä jälleenmyyjille. Uskomme messujen
lisäävän kontakteja sekä Pietarissa sekä sen lähialueelta. Tulemme seuraamaan tarkasti messujen tuloksia.
Kansainvälisyys on meille teknillisen tukkukaupan alalla tärkeää, ja tässä tapauksessa olemme erittäin
suurella mielenkiinnolla panostamassa Venäjän markkinoihin, sanoo Movetec Oy:n toimitusjohtaja Markku
Suominen.
FennoSteel Oy:n osto- ja myyntipäällikön Juha Leppäsen mukaan osallistuminen Pietarin-messuille on
hieno mahdollisuus tutkailla kansainvälisiä markkinoita.
− Tarkoituksemme on katsastaa ulkomaisia markkinoita etenkin teräsputkellemme. Tällä hetkellä suurin osa
pakoputkituotannostamme menee vientiin, sillä kotimaiset markkinat eivät riitä. Olemme tehneet
tuotekehitystyötä ja investoineet teräsputkituotantoon, mikä merkitsee laajempaa tuotevalikoimaa. Tällä
hetkellä rahkeita on suurempaankin tuotantoon, joten siksi on paikallaan kartoittaa uusia kansainvälisiä
mahdollisuuksia, sanoo FennoSteel Oy:n osto- ja myyntipäällikkö Juha Leppänen.
Tampereen Alihankinta-messut järjestetään jo 21. kerran syyskuussa 2011
Kansainväliset teollisuuden alihankinnan Alihankinta-messut toteutetaan vuosittain Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa. Kävijämäärällä laskettuna Pohjoismaiden suurin ja Euroopan toiseksi suurin
alihankinnan messutapahtuma järjestetään 21. kerran 13.–15.9.2011. Messuilla on kattavasti esillä
teollisuuden alihankinnan keskeisimmät alueet eli metalli-, elektroniikka-, muovi- ja kumiteollisuus sekä
teollisuuden ICT-ratkaisut. Kansainväliset Alihankinta-messut merkitsevät monelle näytteilleasettajalle
vuoden tärkeimpiä päiviä ja parasta paikkaa verkostoitua myös kansainvälisesti.
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