
PALVELUHINNASTO 

Finnmade.fi on suomalaisia yrityksia kansainvälisesti markkinoiva ja promotoiva internet-palvelusivusto joka kerää yhden internet-
osoitteen alle keskitetysti ja kattavasti suomalaisia kansainvälisillä markkinoilla toimivia tai niille tähtääviä yrityksiä eri toimialoilta. 
Sivusto tarjoaa ulkolaisille tehokkaan ja helpon tavan löytää suomalaisia yhteistyökumppaneita, valmistajia, palveluntarjoajia, 
tuotemerkkejä, jne.

1) Perusosallistumispaketti

Sisältää: liittämisen yhteen yrityksen itsensä määrittelemään NACE-toimialaluokkaan (= TOL 2002), yrityksen logon, yritysesittelyn, 
yhteystiedot, internet-sivulinkin, sähköpostiosoitteen, fax- ja puhelinnumeron.

Normaali vuosihinta: 59,00 € (alv 0%)

Asiakkaalta tuleva tieto syötetään tietokantaan kerran. Tietojen päivityksestä / muuttamisesta veloitetaan  39,00 € (alv 0%).

2) Laajennettu osallistumispaketti  

Sisältää: liittämisen yhteen yrityksen itsensä määrittelemään NACE-toimialaluokkaan (= TOL 2002), yrityksen logon + 2 kuvaa (max 
koko 180 x 180 pikseliä), yritysesittelyn, yhteystiedot, internet-sivulinkin, sähköpostiosoitteen, fax ja puhelinnumeron.

Normaali vuosihinta: 99,00 € (alv 0%)

Asiakkaalta tuleva tieto syötetään tietokantaan kerran. Tietojen päivityksestä / muuttamisesta veloitetaan  39,00 € (alv 0%).

3) Laajennettu osallistumispaketti + 1-2 lisäkuvaa

Sisältää: liittämisen yhteen yrityksen itsensä määrittelemään NACE-toimialaluokkaan (= TOL 2002), yrityslogon + 2 kuvaa (max 
koko 180 x 180 pikseliä), yritysesittelyn, yhteystiedot, internet-sivulinkin, sähköpostiosoitteen, fax ja puhelinnumeron. Laajennettu 
osallistumispaketti lisäkuvin sisältää myös 1-2 omaan ikkunaan avautuvaa suurempaa kuvaa (kuvien koko 450 x 450 pikseliä). 

Normaali vuosihinta: 159,00 € (alv 0%)

Asiakkaalta tuleva tieto syötetään tietokantaan kerran. Tietojen päivityksestä / muuttamisesta veloitetaan  39,00 € (alv 0%).

Miten sivustolle liitytään? 

Osallistuminen on helppoa! Päätettyänne liittymisestä klikatkaa ”Liity lomake” linkkiä sivuston vasemmasta marginaalista. Eteenne 
aukeaa englanninkielinen lomake, täyttäkää se huolellisesti ja lähettäkää meille. Lähettäkää sen jälkeen yrityksenne logo sekä 
sivustolle haluamanne kuvat erillisellä sähköpostilla osoitteeseen sales@finnmade.fi 

Liitettyämme yrityksenne tiedot sivustoon, toimitamme teille laskun yllä olevan hinnaston mukaisesti.

 
Finnmade.fi – Helps to find Finland

Mitä kaikkea Finnmade-markkinointisivuston tarjoama palvelu on ja mitä Finnmade oikein tarjoaa?
Finnmade-markkinointisivuston palveluntarjontaa on; Suomen ja suomalaisten yritysten promotointi, suomalaisten vientiyritysten esittelyä, kansainvälisen ja globaalin markkinoinnin harjoittamista, 
yritysten vientikaupan mahdollisuuksien parantamista ja lisäämistä, yritysten löydettävyyden, näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamista, sähköisen kaupankäynnin lisäämistä, toimimista 
markkinapaikkana ja myynti- ja markkinointikanavana, tuote-, palvelu-, yritys-, tuotemerkki- ja merkkituote-esittelyä, pk-yritysten kansainvälistymisen tukemista ja vahvistamista, toimimista 
kansainvälistäjänä, rohkaisijana ja kannustajana sähköiseen kaupankäyntiin ja vientiin siirtymisessä, toimimista katalyyttina viennin lisäämisessä, yrityksille markkinoinnillisen ja promotoinnillisen lisäarvon 
tuottajana, toimimista vientikonsulttina ja perinteisten markkinointikanavien täydentäjänä sekä Suomen ja suomalaisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn parantajana, palvelualustana, kiinnostavan 
tiedon tarjoajana, toimia paikkana josta globaalit asikkaat löytävät suomalaiset myyjät, palvelusivustona joka esittelee, markkinoi ja promotoi Suomalaisia yrityksiä kansainvälisillä markkinoilla, auttaa 
kansainvälistymisessä tai vientiaseman vahvistamisessa, parantaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja mahdollistaa yritysten kansainvälisen myynnin kasvattamisen, esittelee yrityksiä eri toimialoilta, 
mahdollistaa yrityskuvan ja yrityksen tunnettuvuuden kansainvälisen kehittämisen, parantaa potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien löytymistä verkon kautta, mahdollistaa kustannussäästöjä 
markkinoinnissa ja toiminnan rationalisoinnissa sekä liikevaihdon lisäämisen tehokkaamman Internetin ja muiden tietoverkkojen käytön myötä, luokittelee jäsenyritykset TOL 2002 
toimialaluokitusjärjestelmän mukaisesti, esittelee jäsenet kävijöille helposti muistettavassa ja osuvasti palvelutarjontaa kuvaavassa internet-osoitteessa, tarjoaa yrityksille edulliseen hintaan paremman 
löydettävyyden ja lisänäkyvyyden, tekee maailmalla tunnetuksi Suomi kuvaa, Suomea ja suomalaisia yrityksiä, takaa jäsenille paremman internet näkyvyyden, yksittäisen yrityksen näkyvyys ja 
löydettävyys internetistä mahdollistuu paremmin jäsenenä, toimii kontaktipintana suomalaisten jäsenyritysten ja globaaleiden markkinoiden välillä parantaen suomalaisten yritysten internet-näkyvyyttä ja 
lisäten jäsenten kansainvälistä ja globaalia kauppaa.Suomalaisiayrityksiä kansainvälisillä markkinoilla, auttaa kansainvälistymisessä tai vientiaseman vahvistamisessa, parantaa yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä ja mahdollistaa yritysten kansainvälisen myynnin kasvattamisen, esittelee yrityksiä eri toimialoilta, mahdollistaa yrityskuvan ja yrityksen tunnettuvuuden kansainvälisen kehittämisen, 
parantaa potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien löytymistä verkon kautta, mahdollistaa kustannussäästöjä markkinoinnissa ja toiminnan rationalisoinnissa sekä liikevaihdon lisäämisen 
tehokkaamman Internetin ja muiden tietoverkkojen käytön myötä, luokittelee jäsenyritykset TOL 2002 toimialaluokitusjärjestelmän mukaisesti, esittelee jäsenet kävijöille helposti muistettavassa ja 
osuvasti palvelutarjontaa kuvaavassa internet-osoitteessa, tarjoaa yrityksille edulliseen hintaan paremman löydettävyyden ja lisänäkyvyyden, tekee maailmalla tunnetuksi Suomi kuvaa, Suomea ja 
suomalaisia yrityksiä, takaa jäsenille paremman internet näkyvyyden, yksittäisen yrityksen näkyvyys ja löydettävyys internetistä mahdollistuu paremmin jäsenenä, toimii kontaktipintana suomalaisten 
jäsenyritysten ja globaaleiden markkinoiden välillä parantaen suomalaisten yritysten internet-näkyvyyttä ja lisäten jäsenten kansainvälistä ja globaalia kauppaa.
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