Kaupallista tuotteesi
tehokkaasti!

Onko sinulla tuote tai palvelu valmiina –mutta selkeä konsepti
ja suunnitelma tuotteen tuomiseksi markkinoille puuttuu?

Onko tuotteessa ideaa kasvaville kansainvälisille
markkinoille?

Haluatko käynnistää innovaatiotoimintaa?

KAMON KAUPALLISTAMISPAKETIN
AVULLA ONNISTUT!

Innovaatiosetelillä
omarahoitus

0€!

MITEN HYÖDYT KAMON KAUPALLISTAMISPAKETISTA?
• Määrittelemme tuotteesi markkinan, kilpailukentän ja
kohderyhmät sekä autamme hinnoittelussa.
• Luomme tuotteellesi terävän ja toimivan konseptin
kohderyhmäsi tarpeisiin
viestintä potentiaalisille
asiakkaillesi on yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa.
• Saat konkreettista apua markkinointiin ja myyntiin sekä
tuotteesi vientipotentiaalin arviointiin.
Tehokkaan kaupallistamissuunnitelman
avulla etenet kohti kaupallista menestystä.

MITEN KAMON KAUPALLISTAMISPAKETTI TOTEUTETAAN
INNOVAATIOSETELIN AVULLA?

1. Hakemus
Business
Finlandille
ja hyväksytty
rahoituspäätös.

2. Toimita
Kamonille
olemassaoleva
materiaali
tuote/
palveluideastasi.

3. Aloitus-

palaveri:
sovitaan
tavoitteet
ja aikataulu.

4. Välitsekkaus.
Käydään läpi
eteneminen.

5. Valmista!
Sovittujen
materiaalien
esittely ja
läpikäynti.

Autamme hakemuksen laatimisessa ja raportoinnissa.

Säästät aikaa ja rahaa käyttämällä Kamonin
laajaa kokemusta ja osaamista tuotteistamisesta,
kaupallistamisesta, kuluttajamarkkinoinnista ja
päivittäistavarakaupasta!

6. Loppuraportti
Business
Finlandille.

KAMONILTA KAUPALLISTAMISPAKETTI
JOPA 4 VIIKOSSA!
Kartoitamme puolestasi markkinapotentiaalin,
kilpailukentän ja arvioimme tuotteen potentiaalisimmat
kohderyhmät niin Suomessa kuin valituilla
kansainvälisillä markkinoilla.
Tarpeen mukaan kehitämme tuotteen brändiä,
konseptia, tuote- ja palvelustrategiaa, hinnoittelua ja
tuotteen sisäänmyyntiä.
Asiakkaan tavoitteiden nopea ymmärrys ja tehokas
työskentelytapamme mahdollistaa suunnitelman
valmistumisen jopa 4 viikossa!

KAUPALLISTAMISPAKETTI: 5000€ (alv 0%)
Hyödynnä Business Finlandin tarjoama 5000€
arvoinen Innovaatioseteli kustannuksiin, jolloin
omarahoitustarve 0€!
• Innovaatiosetelin myöntää Business Finland, joka
tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita yrityksille.
• 5000€ (alv 0%) arvoisella Innovaatiosetelillä yritys voi
selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön
jatkokehityskelpoisuutta.
• Ei vaadi omaa rahoitusta.
Lisää Innovaatiosetelistä: businessfinland.fi
Ei koske toiminimiyrittäjiä.

OTA YHTEYTTÄ, kerromme
mielellämme lisää!
Monica Jalonen
monica@kamon.fi, 0505025115
Kati Harki
kati@kamon.fi, 0505025114

Kamon auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä erilaisissa
tuotteistamisen, kaupallistamisen ja markkinoinnin
haasteissa. Olemme erikoistuneet elintarvikealan ja
päivittäistavarakaupan yrityksiin, johtuen laajasta ja
monipuolisesta kokemuksestamme alalla.
Onnistuneeseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa
lukeutuu useita tuotteistamis-, kaupallistamis- sekä
markkinoinnin projekteja.
Asiakkaisiimme lukeutuu Juustoportti Oy,
Dennis Food Factory Oy, Perheleipuri Salonen Oy,
HalpaHalli Oy, Hyvää Suomesta/Ruokatieto Ry sekä
Suomenkarja/Ahlman Oy. Olemme toteuttaneet myös
useita innovaatioseteliprojekteja.
www.kamon.fi

TEEMME TUOTTEESTASI TÄHDEN!

