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GLOBAL STEPS® tarjoaa

 • Korkeatasoisen valmennuksen kansainvälistymiseen 
liittyvistä olennaisista osa-alueista 
– kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 
– kansainvälinen liiketoimintaympäristö ja -kulttuuri 
– kansainvälistymisstrategian ja  
   -suunnitelman tekeminen 
– markkinoinnin, myynnin ja jakelukanavien  
   rakentaminen 
– rahoitus, juridiikka, verotus ja riskien arviointi

 • Tuen kansainvälistymisstrategian ja -suunnitelman 
tekemiseen 
– GLOBAL STEPS® -luotsi 
– tuki ja sparraus

 • Tuen toimenpiteiden käynnistämiseen

 • Ohjelman aineiston.

GLOBAL STEPS® edellyttää

 • Sitoutumista ja resurssointia valmennusjaksoille 
osallistumiseen sekä yrityskohtaisen strategian ja 
suunnitelman tekemiseen.

 • Ennakkotehtäviä 
– yrityksen vision, strategian ja  
   tavoitteiden kirjaaminen 
– yrityksessä ohjelmaan osallistumiselle asetettuihin  
   tavoitteisiin sitoutuminen 
– kunkin osallistujan henkilökohtaiset tavoitteet 
– näiden esittely kaikille osallistujille  
   ohjelman alussa

 • Oman yrityskohtaisen työn tekemistä ja sen  
esittelyä muille osallistujille

 • Luottamuksellisuutta 
- salassapitosopimus tehdään ennen ohjelman alkua.

GLOBAL STEPS® tavoitteet

1. Nostaa merkittävästi pk-yritysten ja 
ohjelmaan osallistuvien avainhenkilöiden 
kansainvälistymiseen liittyvää osaamista.

2. Synnyttää ohjelman aikana yritykselle 
strategia ja suunnitelma yrityksen asettamien 
kansainvälistymistavoitteiden toteuttamiseksi 
ja käynnistää sen toteutus.

3. Kasvattaa yritysten liikevaihtoa ja 
kannattavuutta kansainvälistymisen avulla.

4. Tukea maakunnan talouden kasvua ja 
hyvinvointia.

€

GLOBAL STEPS® ajurit

 • Pohjois-Karjala ja Suomi voivat rahoittaa ja turvata 
elintasonsa ja palvelunsa sekä työpaikkojen 
lisäämisen vain yritysten kasvun, kehittymisen ja 
kansainvälistymisen avulla. 

 • PK-yrityksillä on potentiaalia kansainvälistymiseen 
ja vientiin, mutta rajoitteita osaamisessa, 
tahtotilassa ja strategiassa.

 • Jo kansainvälistyneet yritykset voivat nopeastikin 
kasvaa kehittämällä uusia tuotteita, palveluita  
ja/tai menemällä uusille markkinoille.

 • Pelkästään 450 miljoonan ihmisen kotimarkkina, 
EU, on suuri mahdollisuus: bruttokansantuotteella 
mitattuna suurempi kuin USA:n markkina.

GLOBAL STEPS®

Pohjois-Karjalan kauppakamari toteuttaa 
vuosittain yrityksille tarkoitetun, 
kansainvälistymistä rohkaisevan ja 
edistävän GLOBAL STEPS® -kehittämis- 
ja valmennusohjelman. Ohjelma antaa 
sekä pelkästään kotimarkkinoilla 
toimiville että jo vientiä harjoittaville 
yrityksille eväitä, valmiuksia ja uskallusta 
kansainvälistymiseen tai sen laajentamiseen.



JIRI JORMAKKA  
operatiivinen johtaja (COO), Kelluu Oy

”Osallistuimme Global Stepsiin Kelluun 
alkuvaiheessa. Olimme juuri saaneet laajennettua 
omistajapohjaa, palkattua tiimin ja rakentaneet 
toimitilat tuotekehitykseen. Näimme Global 
Stepsissä mahdollisuuden rakentaa rauhassa 
laadukas KV-startegia, koska maailmahan pitää 
tietenkin valloittaa. Asiantuntijavierailut 
avasivat jo toimivien yrityksien toimintamalleja 
sekä strategioita. Kävimme läpi onnistuneita 
ja epäonnistuneita KV-myyntiesimerkkejä, 
joista opittiin paljon. Asiakkaan ongelma 
tulee ratkaista, mikäli kauppaa haluaa tehdä 
yhtään missään. Osallistuva ryhmä oli suuri 
tuki ja sparraaja pitkin Global Stepsiä ja sen 
jälkeenkin. Suosittelen vahvasti!

Lisätietoja: puh. 050 372 6578, jiri@kelluu.com

HEINI KULTANEN 
myyntipäällikkö, FinnEasy Oy

”Kun lähdimme mukaan Global Stepsiin, meillä 
oli kolme vientimaata. Reilut kaksi vuotta 
myöhemmin niitä on yli 20. Global Stepsin 
aikana saimme todellisen ahaa-elämyksen: 
tajusimme oikeasti siirtyä ajattelemaan asioita 
asiakkaan näkökulmasta. Myös ryhmän keskeiset 
pohdinnat olivat meille todella arvokkaita. 
Koska mukana oli erilaisia yrityksiä – niin 
suuria kuin kaltaisiamme pieniä ja aloittelevia 
– antikin oli avartavaa. Samalla huomasi, 
että haasteet voivat silti olla hyvinkin 
samanlaisia. Olimme tavallaan yhtä suurta 
perhettä. Yrittäjäpariskuntana oli tärkeää, että 
osallistuimme kumpikin ohjelmaan. Suosittelen, 
että yrityksistä lähtisi mukaan pari henkilöä. 
Silloin asioita on helpompi viedä eteenpäin.”

Lisätietoja: puh. 050 490 2829, heini@finneasy.com

GLOBAL STEPS® kokemuksia 

Lue lisää osallistujien kokemuksia:  
pohjoiskarjalankauppakamari.fi » Koulutus » Global Steps



GLOBAL STEPS®  
toteutus 2021–2022

Neljä torstaista perjantaihin kestävää kahden päivän jaksoa  
kotimaassa sekä tutustumismatka ulkomaan kohteeseen:

 • 1. porras 28.–29.10.2021: kv-liiketoimintaympäristö ja -strategia

 • 2. porras 25–26.11.2021: resursointi, tutkimus ja bisneskulttuurit

 • 3. porras 20.–21.1.2022: markkinointi, myynti ja palveluliiketoiminta

 • 4. porras 17.–18.2.2022: rahoitus, juridiikka ja verotus

 • 5. porras 4.–8.4.2022: ulkomaan jakso

 • Ylätasanne: yhteenveto, lopputöiden esittely sekä karonkka 20.5.2022

Ohjelman toteuttaa Pohjois-Karjalan kauppakamari  
apunaan valitut asiantuntijaluennoijat, case-yritykset sekä 
yrityksille nimetyt GLOBAL STEPS® -luotsit.

GLOBAL STEPS® kustannukset

 • Osallistumismaksu, kotimaan osuus 
- kauppakamarin jäsenet 5100 € + alv. 
- normaalihinta muille 5600 € + alv.

 • Ulkomaan jakson kustannukset kohteesta riippuen

 • Käytetty työaika (15-25 työpäivää)

HUOM! KANSAINVÄLISTYMISEEN JA KEHITTÄMISEEN  
VOI HAKEA TUKEA ELY-KESKUKSELTA.

Lisätietoja: yritysasiantuntija Päivi Vaarala,  
puh. 029 502 6020, paivi.vaarala@ely-keskus.fi

Business Joensuu Oy, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI,  
Lieksan Kehitys Oy LieKe sekä Pielisen Karjalan 

Kehittämiskeskus Oy PIKES tarjoavat tukea 
 hankesuunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen.

LISÄTIETOJA

ohjelmapäällikkö Keijo Mutanen 
puh. 040 555 2943, keijo.mutanen@kauppakamari.fi

koulutus- ja palvelupäällikkö Mari Tuovinen 
puh. 050 516 5208, mari.tuovinen@kauppakamari.fi

Tervetuloa  
mukaan! 


