
 
 

DIGIFOODEX – BOOSTIA UUDENMAAN 
ELINTARVIKEVIENTIIN DIGIMARKKINOINNIN KEINOIN  
Digitaalisen vienninedistämisen tukitreenit uusmaalaisille 
elintarvikealan pk-yrityksille 5.10.2021 - 18.11.2021  

Löytääkö ulkomainen kuluttaja tuotteenne verkossa? Kuinka tavoitatte BtoB-asiakkaanne digiviidakossa? 
Osallistu Digifoodex-tukitreeneihin ja paranna sähköisen vientimarkkinoinnin taitojanne! Treenit on 
suunnattu erityisesti uusmaalaisille pienille ja keskisuurille elintarvikeyrityksille. 
 
MITÄ: Digifoodex parantaa yrityksenne digitaalisen markkinoinnin osaamista, jotta osaatte näppärämmin 
toimia uudessa sähköisessä markkinaympäristössä ja saatte edistettyä tuotteiden vientiä. Hankkeen 
toteuttavat Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ja Fennopromo Oy. Hanketta rahoittavat Uudenmaan ELY-
keskus ja Haaga-Helia.  
MIKSI: Elintarvikeyrityksillä on kasvupotentiaalia erityisesti viennissä. Markkinointi tapahtuu yhä useammin 
digitaalisten kanavien kautta. Hanke tarjoaa apua yritysten digitaalisen myyntiosaamisen kehittämiseen ja 
siten viennin edistämiseen.  
KENELLE: Uusmaalaisille pienille ja keskisuurille ruoka- ja juomatuotteiden valmistajille. Digifoodexin sisältö 
on suunniteltu toukokuussa 2020 ja 2021 yrityksille tehdyn kyselytutkimuksen perusteella.  

Mitä yrityksenne saa? 
- Käytännön osaamista sähköisen markkinoinnin toteutukseen ja sen avulla viennin edistämiseen.   
- Lisää ymmärrystä uusista digitaalisista markkinointikanavista, jakeluteistä ja BtoB- sekä BtoC- 
  asiakkaiden tavoittamisen keinoista.   
- Tukea yrityskohtaisten myynti- ja vientisuunnitelmien laatimiseen. 
- Haaga-Helian asiantuntijaosaamisen ja opiskelijaresurssit käyttöönne. 
- Fennopromon pitkän elintarvikeviennin kokemuksen avuksenne. 
- Kokemusten vaihtomahdollisuuden toisten yritysten kanssa. 
- Paljon käytännön neuvoja, vinkkejä ja ideoita digiviidakossa selviytymiseen! 
 

Mitä yritykseltänne odotetaan?  
- Innostusta ja aktiivista halua kehittää digimarkkinoinnin ja -myynnin osaamistanne. 
- Osallistumista 1 - 4 tukitreeniin ja sparraustyöpajaan omien kehittämistarpeidenne mukaisesti  
  loka-marraskuussa 2021.  
 

Mitä tukitreenit sisältävät? Merkitse päivät jo kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan! 
Tukitreenit ovat maksuttomia koulutustilaisuuksia. Toteutus tapahtuu Zoom-webinaarina. Yksi tilaisuus 
kestää 3 tuntia. Tukitreeneissä aiheiden käsittelytapa on hyvin käytännönläheinen ja konkreettinen. 
Jokaisen tukitreenin jälkeen järjestetään sparraustyöpaja, jossa yrityksenne voi tarkemmin keskustella 
aiheesta asiantuntijoiden kanssa ja saada vastauksia käytännön kysymyksiin: 
 



1. ”Tunne asiakkaasi maailmalla” – Jotta onnistut myynnissä ja markkinoinnissa, sinun on tarpeen 
tuntea viennin kohdemaassa loppuasiakas, jolle tuotettasi valmistat. Tukitreenit ti 5.10. klo 9-12 ja 
sparraustyöpaja to 7.10. klo 13-16. Käsiteltäviä aiheita ovat: 

 
- Digitaalinen elintarvikeviennin toimintaympäristö. 

- Ulkomaisten asiakkaiden ja kohderyhmien tunnistaminen. 

- Asiakasprofiilien & -segmenttien kuvaus. 

- Asiakkaan ostopolun ymmärtäminen.  

- Arvolupaus/kilpailuetu.  

- Miksi asiakas ostaa.  

2. ”Kaikki tarvitsevat myyntitaitoja – miten myyntiä tehdään digiaikana” – Mitä myyntityön 
onnistunut toteutus yritykseltänne edellyttää. Tukitreenit ti 19.10. klo 9-12 ja sparraustyöpaja to 
21.10. klo 13-16. Käsiteltäviä aiheita ovat: 
 

- Miten myyntiä tehdään verkossa? 
- Mitä materiaaleja, sisältöjä, videoita jne. tarvitaan myynnin tukena. 
- Konkreettisena lopputuloksena: myyntikansio + videointiharjoitus. 

3. ”Digi on tullut jäädäkseen – mitkä ovat uusimmat markkinoinnin keinot?” – Tutustu uusiin 
sähköisen markkinoinnin mahdollisuuksiin ja miten yrityksenne voi ottaa ne käyttöönsä. Tukitreenit 
2.11. klo 9-12 ja sparraustyöpaja to 4.11. klo 9-12. Käsiteltäviä aiheita ovat: 

 
- Markkinointiosaaminen: markkinointikanavat, markkinointitoimenpiteet. 
- Some-markkinointi viennin kohdemaassa BtoB ja BtoC. 
- Tuotteen ja palvelun yhdistäminen. 
- Markkinoinnin työkalut SEO, SEM. 
- Löydettävyyden parantaminen. 

- Konkreettisena lopputuloksena: markkinointisuunnitelma vuodelle 2022. 
 

4. ”Uudet vientikaupan jakelutiet - kuinka tavoitan ostajan digikanavissa? – Jakelukanavat 
uudistuvat, asiakaat ovat tavoitettavissa uusilla tavoilla. Tukitreenit 16.11. klo 9-12 ja 
sparraustyöpaja to 18.11. klo 9-12. Käsiteltäviä aiheita ovat: 
 

- Sähköiset B2B matchmaking alustat 
- Täyden palvelun ”digibrokerit” 
- Virtuaali- ja hybridimessut 
- Verkkokauppa 
- Virtuaaliruokamatkat ja palveluiden digikonseptointi  
- Miten digiviidakosta selvitään? 
- Konkreettisena lopputuloksena: oman yrityksen to-do-lista. 

 
ILMOITTAUTUMINEN: Varaa paikkasi Digifoodex-valmennuksessa jo nyt! Ilmoittaudu tästä linkistä. 
Osallistuminen on maksutonta.  
 
LISÄTIEDOT:  
Haaga-Helia, Minna-Maari Harmaala, +358 50 547 5947, minna-maari.harmaala@haaga-helia.fi 
Fennopromo, Jukka-Pekka Inkinen, + 358 40 500 2896, jukka-pekka.inkinen@fennopromo.fi 
Hankkeen verkkosivut: https://www.haaga-helia.fi/fi/kampanja/digifoodex 
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