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Ranskan markkinoiden erilaisuus huomioitava 
suhteessa  koko muu Eurooppa ja maailma 

Vaikea tavoitettavuus mutta suuret mahdollisuudet 
– oltava markkinoilla sisässä oikeiden kohdemaan partnereiden kanssa 

– syvällinen alan, kulttuurin ja oikeiden kontaktien tuntemus

Ranskan markkinoiden merkitys yrityksille referenssinä
– maailman ruoka-alan huiput testanneet ja ryhtyneet käyttämään 

suomalaisia tuotteita 
– etsivät koko ajan uusia tuotteita valikoimiinsa





Miksi suomalaiset tuotteet?
• Maku 
• Puhtaus
• Uutuus, eksoottisuus 
• Trendikkyys 

Miksi gourmet-markkinat?
• Laatu, jäljitettävyys
• Maku
• Harvinaisuus
• Hinta

Gastronomia 
tarkoittaa ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettuja ruokia 

ja niiden tuntemusta.

Mitkä mahdollisuudet !

Suomalaiset tuotteet 



Ranskan markkinoilla pelkkä
tuote ei riitä koskaan

Ei riitä, että tuote on erinomainen, kaiken muunkin 
pitää olla kunnossa.

Nopeiden toimitusten ja asiakaspalvelun tulee aina pelata 100-
prosenttisesti ja tuotteen saatavuus täytyy olla taattu.  Juuri siksi 
näille markkinoille on vaikea päästä, varsinkin tuntemattomilla 
tuotteilla.

Maku ja laatu ovat ratkaisevia, mutta oikea yhteistyö alkaa vasta, 
kun luottamus tuotteeseen ja tuottajaan on saavutettu. Tähän 
tarvitaan runsaasti yhteydenpitoa ja henkilökohtaisia, säännöllisiä 
liikevierailuja. 



Ranskassa kaikki toimii toisin, varsinkin korkealla tasolla.
Luotettavien suomalais-ranskalaisten kumppanuuksien 

rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Tarvitaan : 

AMMATTIMAISET ESITTEET JA TUOTESELOSTUKSET 
SÄÄNNÖLLISET JA LUOTETTAVAT TOIMITUKSET

RIPEÄÄ TOIMINTAA ja 
ASIAKASPALVELUA RANSKAKSI JA RANSKALAISITTAIN 

MAKU, LAATU JA TUOTTEEN ERIKOISUUS

Pitkäjänteisellä yhteistyöllä syntyy 
menestystarinoita!

















Ranskan tunnetuin ja luetuin
gastronominen lehti
Thuriès Gastronomie Magazine 
n. 200 000 lukijaa, julkaisi kesäkuun 2015 
numerossa korkealaatuisen artikkelin 
suomalaisista tuotteista: marjat, mäti, jäkälä, 
kalat… ja keittiömestari Matti Jämsénistä.

Pariisin huippuchefit Suomessa maaliskuu 2015

Bloggari Stéphane Riss’n 
facebook -julkaisut ja kommentit 
matkan aikana 
15 000 seuraajaa facebookissa



Tätä on nyt työn alla ja vienti Ranskaan on 
käynnistynyt syyskuussa 2015

1. Käytännön toimenpiteitä: hinnat, minimimäärien määrittelyt, 

ranskankieliset oikeaoppiset tekniset tuoteselostukset, esitteet 

jne. 

2. Ranskalaisen asiantuntijan arviot tuotteista, tuotevalinnat 

3. Perehdyttäminen Ranskan korkealaatuisten tuotteiden 

markkinoihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin

4. Yhteistyötilaisuudet ja niihin valmistautumiset 

5. Säännölliset tuotteiden esittelyt huipputekijöille ja tukuille

6. Rahdit

7. Tapahtumaviikko yrityksille Pariisissa helmikuussa 2016

Mukaan valittu parikymmentä suomalaista, erikoistuotteita 

valmistavaa yritystä eri puolilta Suomea- useita tuoteryhmiä 

luonnontuotteita, innovaatioita – kaikki pienten yritysten 

tuotteita – jotka sopivat Ranskan markkinoille. 
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