Matchmaking-tjänsten
Affärspartner i utvecklingsländer

Finnpartnership har som mål att öka det
kommersiella samarbetet mellan företag och
andra av affärsverksamhet intresserade aktörer
i Finland och i utvecklingsländerna så att
positiva utveckslingseffekter i projektlandet
uppnås som ett resultat av projekten.
Med hjälp av den kostnadsfria Matchmaking-tjänsten kan företagen söka nya
samarbetsmöjligheter och meddela om egna projekt för vilka de behöver en
affärspartner.
Finnpartnership förmedlar företagspartnerskapsinitiativ från företag i
utvecklingsländer till finländska företag och vice versa. Med
företagspartnerskap avses samarbete mellan företag eller andra ekonomiska
aktörer i Finland och i utvecklingsländerna, till exempel samföretag eller
import från utvecklingsländer.

Enkelt att registrera sig
Letar du efter en samarbetspartner i ett utvecklingsland? Du kan registrera
dig i Matchmaking-tjänsten genom att fylla i den elektroniska blanketten
Matchmaking registration. Blanketten kan laddas ner via Finnpartnerships
hemsidor på adressen: www.finnpartnership.fi/svenska/matchmaking.
Blanketten ska fyllas i på engelska. På blanketten ska du fylla i uppgifter om
din affärsverksamhet och om projektet för vilket du söker en
samarbetspartner. Skicka blanketten till Finnpartnership på adressen
matchmaking@finnpartnership.fi.

Synlighet och marknadsföring — gratis
Om din ansökan lämpar sig för Finnpartnerships tjänst kommer uppgifterna
om ditt företag att införas i Partner Search -databasen på Finnpartnerships
webbsidor. I databasen kan man söka efter företagsprofiler med hjälp av en
sökmaskin.
www.finnpartnership.fi/svenska/partnersearch
Finnpartnership kan skicka information om ditt företag direkt till företag,
import-/exportorganisationer eller andra företagskontakter som
Finnpartnership anser vara lämpliga.

Bläddring av företagsprofiler kräver inte registrering
Du kan bläddra bland lämpliga samarbetsmöjligheter avgiftsfritt i Partner
Search -databasen på Finnpartnerships internetsidor. Utomstående experter
och konsulter kan ha nytta av att knyta företagskontakter på olika nivåer i
Matchmaking-tjänsten.
Mer information om Finnpartnership, Företagspartnerskapsstödet och
Matchmaking-tjänsten hittar du på Finnpartnerships hemsidor
www.finnpartnership.fi eller genom att kontakta Finnpartnerships experter.
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