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Rakentaminen, sisustus ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut
Dubai, Saudi-Arabia: Maailmannäyttely 2020 rakentuu Dubaihin, tulevia hankintoja (toistaiseksi)
Lapua: lukion uudisrakennus ja Sedun C-rakennuksen osittainen saneeraus (ennakkoilmoitus)
Suomi: Länsi-Väri Oy etsii uusia rakennus-tai kiinteistöalan keksintöjä ja tuotteita myyntiin (toistaiseksi)
Suomi: Design from Scandinavia etsii uusia korkealaatuisia sisustustuotteita verkkokauppaansa. Lisätiedot Maria
Viita-aho-Tohni, Karvala Oy, p. 040 517 49 22 (toistaiseksi)
Saudi-Arabia: Company in Saudi Arabia seeks Finnish companies for business collaboration (toistaiseksi)
Puola: YIT etsii uusia innovatiivia ratkaisuja asuinrakentamiskohteeseen. Kohde nyt
suunnitteluvaiheessa. (toistaiseksi)
Pohjois-Ruotsi: Seuraa ja tartu Pohjois-Ruotsin rakentamisen käynnissä oleviin tarjouspyyntöihin (toistaiseksi)
Puola: Polish company offers distribution of ecological products from interior and exterior finishing materials
sector (toistaiseksi)
Ranska: Looking for new suppliers of hardware items and assembly fittings for interior furniture under distribution
service agreement (toistaiseksi)
Italia: A company offers a new line of doors, with high-impact design and noble leather inserts, under commercial
agency agreements (toistaiseksi)
Sveitsi: Interior sector opportunities in Switzerland (toistaiseksi)
Itävalta: Opportunities in contract furniture and interior sector (toistaiseksi)
Itävalta: Demand for zero-energy building and wood construction creates business opportunities in
Austria (toistaiseksi)
Iso-Britannia: UK-based furniture design company seeks manufacturers (toistaiseksi)
Elintarvikkeet
Russian company to establish dairy farm – looking for equipment, livestock and feed (toistaiseksi)
Venäjä: Haussa agropuolen laitetoimittajia kasvisten ja kalan käsittelyyn, esite sivu 29 (toistaiseksi)
Suomi: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, perunat (8.8.2017)
South Korea: South Korean CBT(Cross-border Trade) company seeks European suppliers of consumer
goods (toistaiseksi)
India: Indian company seeks organic Nordic food and baby products (toistaiseksi)
Belgia: Belgian company specialized in the food sector is offering its services as an agent (toistaiseksi)
Ranska: French commercial agency seeks brewing companies to represent their products in France and in Maghreb
under commercial agency agreement (toistaiseksi)
Venäjä: A Russian distributer is looking for suppliers of grocery and confectionery under the distibution services
agreement (toistaiseksi)
Ruotsi: A SME from Northern Swedish Lapland is looking for a partner for a manufacturing agreement for production

of their premium beer products (toistaiseksi)
Italia: Italian wholesaler, specialized in selling and distribution of beverages, seeks beer-brewing company to offer
exclusively their products in its own region of Sardinia (toistaiseksi)
Englanti: Seeking wines and beers for importing and distribution in the UK, as well as the export and distribution of
British beer and wine in Europe (toistaiseksi)
Suomi: Lidl etsii kilpailulla uutta vientirakettia valikoimiinsa! (31.7.2017)
Saksa: German supermarket interested in Finnish organic food products (toistaiseksi)
Saksa: Search for new products to gluten-free specialized online shop (toistaiseksi)
Saksa: Cheese products for the German market (toistaiseksi)
Saksa: A supermarket interested in listing new products from Finland (toistaiseksi)
Unkari: A company is looking for suppliers of vacuum-packed cheese under a distribution services
agreement (toistaiseksi)
Espanja: Espanjalainen erikoisruokavaliotuotteiden myyntiin ja jakeluun erikoistunut yritys etsii uusia
tuotteita (toistaiseksi)
Metalli
Kiina: Henan Province, China, looking for Finnish trade partners 17.7.2017 in Helsinki (14.7.2017)
Ranska: French company is looking for subcontractors in European countries in the sector of electric drives and
electro magnetic solutions (toistaiseksi)
Lifestyle ja Design
Saksa: Verkkokauppa Monoqi etsii uusia uniikkeja suomalaisia design-tuotteita myyntiin (toistaiseksi)
Turkki: Finnish design expertise wanted (toistaiseksi)
Muut
Suomi: IT-yrittäjä, sujahda uusiin projekteihin rekisteröitymällä Experis IT- asiantuntijaverkostoon (toistaiseksi)
Globaali: Koulutusviennin yhteistyöverkosto hakee uusia kumppaneita (toistaiseksi)
Globaali: Cleantech-osaamisen yhteistyöverkosto hakee uusia osaajia (toistaiseksi)
USA: yhteistyökumppani markkinointiin (toistaiseksi)

Yrityksille on välitetty 1.1.2017-28.6.2017 aikavälillä 100 vinkkiä kasvuun.
Myyntiliidien haku on osa Kasvuskanneri-hankkeen toimenpiteitä. Kasvuskanneria rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto.
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