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Sứ mệnh của Finnpartnership là tăng cường hợp tác thương mại giữa Phần
Lan và các nước đang phát triển. Một trong những dịch vụ chính do Finnpartnership cung cấp miễn phí là Dịch vụ tìm Đối tác: Dịch vụ tìm đối tác
giúp các công ty và các chủ thể kinh tế khác cả ở Phần Lan và ở các nước
đang phát triển khác tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới. Finnpartnership đưa
các sáng kiến về quan hệ đối tác trong kinh doanh từ các nước đang phát
triển đến với các công ty ở Phần Lan và ngược lại. Quan hệ đối tác ở đây là
chỉ các hoạt động chung lâu dài giữa các công ty hoặc là các chủ thể kinh tế
khác ở Phần Lan và ở các nước đang phát triển, ví dụ như các hoạt động
liên doanh, nhập khẩu từ các nước đang phát triển, hoặc là chuyển giao
khoa học kĩ thuật từ Phần Lan tới các nước đang phát triển.

Dễ đăng ký
Nếu như công ty của bạn đang tìm kiếm một đối tác ở Phần Lan, bạn có thể
đăng ký sử dụng Dịch vụ Tìm Đối tác bằng cách nộp một đơn đăng ký mà
bạn có thể tải về từ trang web của Finnpartnership tại địa chỉ:
www.finnpartnership.fi/matchmaking/registration. Trong đơn đăng ký tìm
đối tác bạn nên điền các thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của
công ty của bạn và các thông tin chi tiết về dự án mà bạn đang tìm kiếm đối
tác ở Phần Lan để cùng thực hiện và nêu rõ về đặc điểm của đối tác mà bạn
đang tìm kiếm. Sau khi điền vào mẫu đăng ký bằng tiếng Anh, xin hãy gửi
đơn đăng ký đã có chữ ký tới Finnpartnership hoặc là bằng thư, bằng fax,
hoặc qua email.

Đăng thông tin và tiếp cận thị trường ở Phần Lan –
miễn phí
Sau khi đơn đăng ký được tiếp nhận, các sáng kiến về quan hệ đối tác trong
kinh doanh được đăng trên trang web của Finnpartnership tại địa chỉ
www.finnpartnership.fi/partnersearch. Ngoài ra, Finnpartnership có thể
liên hệ với các công ty đối tác tiểm năng của Phần Lan cùng hoạt động
trong lĩnh vực đó.

Cơ sở dữ liệu về Tìm kiếm Đối tác liệt kê các cơ hội
kinh doanh
Bạn có thể tìm lướt miễn phí để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh phù hợp do
các công ty khác đăng thông qua chức năng Tìm kiếm Đối tác. Finnpartnership cũng có thể đưa thông tin về các sáng kiến của các công ty Phần
Lan phù hợp trực tiếp đến với bạn.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì liên quan đến chương trình Finnpartnership
hoặc là Dịch vụ Tìm Đối tác,
xin hãy mạnh dạn liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ.
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Finnpartnership là một chương trình do Bộ Ngoại giao Phần Lan thành lập và tài trợ
và được quản lý bởi Công ty cung cấp tài chính cho phát triển của Phần Lan có tên
là Finnfund.

