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TUOTEKEHITYS JA PAKKAUSSUUNNITTELU AASIAN MARKKINALLE
Fact finding –matka Tokioon ja Foodex –messuille 4.3. – 9.3.2017

Tule Tokion matkalle tutustumaan Japanin markkinaan ja sen tuotekehitysmahdol-
lisuuksiin 4.3.  – 9.3.2017. Vierailemme myymälöissä, havainnoimme T&K-ideoita ja 

niche-markkinarakoja, käymme Foodex-messuilla ja tapaamme japanilaisia huipputason 
pakkaussuunnittelijoita. Hinta: osallistujat maksavat lentoliput, majoitukset, paikalliset 

kuljetukset ja ruokailut. 

INNOVAATIOTYÖPAJAT: TUOTEKEHITYS JA 
PAKKAUSSUUNNITTELU AASIAN MARKKINALLE

Lahti 23.2., 16.3. ja 30.3.2017 
Tule mukaan innovoimaan uusia tuotteita Aasian markkinalle, kohdemaina Japani ja 

Etelä-Korea. Kohdemaiden asiantuntijat opastavat asiakasymmärryksen lisäämisessä, 
tuotekehityksessä ja erityistä huomiota vaativassa pakkaussuunnittelussa. Voit tuoda 

tuotenäytteitäsi 23.2. työpajaan, viemme ne Japaniin pakkausdesignereiden arvioitavak-
si! Työpajoihin osallistuminen on maksutonta. Voit seurata työpajoja myös webinaarin 

kautta. HUOM. Voit tulla mukaan työpajoihin, vaikka et Japanin matkalle osallistuisikaan. 

FUTURE 2025 – TULEVAISUUDEN TUOTTEET, 
SUUNNANMÄÄRITYS JA KASVUN ENNAKOINTI 

Fact finding –matka Lontooseen ja IFE-messuille 20.3. – 22.3.2017
Mitä elintarvikemarkkinalla tapahtuu tulevan 5-10 vuoden kuluessa? Millaisessa elä-
mänympäristössä silloin elämme ja kuinka se vaikuttaa ruoan kulutukseen ja käyttö-
tottumuksiin? Tule mukaan Lontooseen visioimaan tulevaa ja tutkimaan uusia vienti-
mahdollisuuksia. Saat ideoita, jotka auttavat yritystänne innovoimaan tulevaisuuden 

vientituotteita jo nyt! Matkalla vierailemme IFE-messuilla. alk. 692 eur / henkilö + varaus-
maksu. Lisäksi osallistujat maksavat paikalliset kuljetukset ja ruokailut. 

INNOVAATIOTYÖPAJAT: FUTURE 2025 – TULEVAISUUDEN TUOTTEET, 
SUUNNANMÄÄRITYS JA KASVUN ENNAKOINTI Turku 13.3., 4.4. ja 25.4.2017 

Tule mukaan innovoimaan uusia tuotteita ja ennakoimaan tulevaisuutta yhdessä asian-
tuntijoiden kanssa! Työpajoissa tutustutaan uusimpiin trendeihin ja tuotelanseerauksiin ja 

konseptoidaan uutuustuotteita Lontoon matkalla tehtyjen havaintojen pohjalta.  Työ-
pajoihin osallistuminen on maksutonta. Voit seurata työpajoja myös webinaarin kautta. 

HUOM. Voit tulla mukaan työpajoihin, vaikka et Lontoon matkalle osallistuisikaan.

Ennakkotieto: FREE FROM –TUOTTEIDEN TUOTEKEHITYS Fact finding –matka 
Espanjaan Barcelonaan 6. – 9.6.2017 ja vierailu Free from -messuilla. Innovaatiotyöpajat 

järjestetään Helsingissä 23.5., 19.6. ja 15.8.2017.

Pyydä tarkemmat ohjelmat ja ilmoittaudu mukaan: info@fennopromo.fi, 
+ 358 40 833 7727. Matkojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä Finpro Oy:n 

Food from Finland –vientiohjelman kanssa. 


