Serviço de Facilitação de Parcerias
para empresas que procurem por parceiros
de negócios Finlandeses

A missão do Finnpartnership é de incrementar a
cooperação comercial entre a Finlândia e países em
vias de desenvolvimento.
Um dos principais serviços prestados pela Finnpartnership é o Serviço de
Facilitação de Parcerias. O Serviço de Facilitação de Parcerias ajuda
empresas e outros actores económicos, ambos na Finlândia e em países em
vias de desenvolvimento a encontrar parceiros para as suas ideias de
negócios. O objectivo deste serviço é de formar parcerias de negócios entre
empresas da Finlândia e países em vias de desenvolvimento, i.e. actividades
conjuntas a longo prazo entre empresas finlandesas e países em vias de
desenvolvimento, tais como empreendimentos conjuntos (“joint ventures”),
importações de países em vias de desenvolvimento ou transferência de
tecnologia e “know-how” da Finlândia para países em vias de
desenvolvimento. O Finnpartnership presta estes serviços gratuitamente.

Fácil de candidatar-se
Se a sua empresa procura um parceiro de negócios na Finlândia, pode
candidatar-se ao Serviço de Facilitação de Parcerias preenchendo um
formulário disponível na página da internet do Finnpartnership:
www.finnpartnership.fi/matchmaking/registration.
No formulário deverá preencher em detalhe todas as informações sobre as
actividades empresariais da sua empresa e detalhes sobre o projecto para o
qual está à procura de parceiro na Finlândia, e definir as características do
parceiro que deseja encontrar.
Depois de preencher o formulário em inglês, envie-o devidamente assinado
ao Finnpartnership, quer por correio, fax ou correio electrónico.

Visibilidade e Promoção na Finlândia – gratuito
Após a recepção do formulário de candidatura, as iniciativas de parcerias de
negócios são publicadas no portal do Finnpartnership:
www.finnpartnership.fi/partnersearch.
Ademais, o Finnpartnership poderá canalizar a informação a empresas
finlandesas de forma directa ou por via de outros canais de promoção.

Base de dados de procura de parceiros contém uma
lista de oportunidades de negócios
Pode também procurar oportunidades de negócios da sua conveniência
publicadas por outras empresas usando a função de Busca na página da
internet www.finnpartnership.fi/partnersearch. O Finnpartnership também
pode canalizar directamente para si iniciativas de empresas Finlandesas da
sua conveniência.
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