
 
 
 
 
 

Näkyvyyttä ja liikekumppaneita Keniasta – tule mukaan Nairobin 
innovaatioviikoille maaliskuussa! 
 
Nairobin innovaatioviikko on maksuton suurtapahtuma, joka järjestetään 5.-9.3.2018. Jo viidettä kertaa 
järjestettävä innovaatioviikko kokoaa yhteen yrityksiä, valtioiden edustajia, rahoittajia ja kansainvälisiä 
järjestöjä Keniasta. Nairobin innovaatioviikko tarjoaa erinomaisen tilaisuuden luoda uutta bisnestä, 
markkinoida ja verkostoitua sekä tutustua uusimpiin tuuliin afrikkalaisessa yritysmaailmassa. Tapahtuma on 
perinteisesti ollut erittäin suosittu suomalaisyritysten keskuudessa. 
 
Finnpartnership ja Suomen Kenian-suurlähetystö tarjoavat Nairobin innovaatioviikoille osallistuville 
suomalaisyrityksille maksuttomia sivutapahtumia. Lisäksi Finnpartnership voi esitellä messuilla yrityksiä, 
jotka eivät itse pääse paikalle. Lue lisää alta!  
 
 

Mukaan Nairobin innovaatioviikoille 
 
Finnpartnershipin ja Suomen Kenian-suurlähetystön järjestämiin sivutapahtumiin lukeutuvat 
 

 Doing Business with Finland –tilaisuus tiistaina 6.3. Erityisesti maatalous-, metsäsektori- ja 
bioenergia-alan yrityksille kohdistettu Doing Business with Finland –tilaisuus kokoaa yhteen 
suomalaisia ja paikallisia yrityksiä ja julkisen sektorin edustajia. Tapahtuman tavoitteena on jakaa 
tietoa sekä luoda liikekumppanuuksia osallistujien välille. 

 Työpaja: Improving Food Security through Shared Value and Innovation. Ulkoministeriön, 
LUKEn ja FoodAfrican järjestämässä työpajassa luodaan liikekumppanuuksia ja uusia innovatiivisia 
maatalousratkaisuja. 

 Suurlähettilään vastaanotto. Suomen Kenian-suurlähettiläs Tarja Fernandez järjestää 
verkostoitumishenkisen iltavastaanoton. 

 Finnpartnershipin messupiste. Finnpartnershipillä on käytössään messuständi, jossa voidaan 
jakaa suomalaisyritysten markkinointimateriaaleja. 

 
 
Lisätietoa innovaatioviikosta ja rekisteröitymislinkin löydät Nairobin innovaatioviikkojen nettisivulta. Sivuille 
päivittyy myös innovaatioviikkojen tarkempi ohjelma lähipäivinä. 
 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset yllä mainittuihin sivutapahtumiin: ramses.malaty@formin.fi  
 
Huomaathan, että kyseessä ei ole ns. delegaatiomatka, vaan osallistujat vastaavat itse matka- ja muista 
järjestelyistään.  
 
Tervetuloa! 

 
Haluatko, että esittelemme yrityksesi puolestasi Keniassa?  
 
Mikäli bisnes Keniassa kiinnostaa, muttet pääse mukaan innovaatioviikolle, voit myös lähettää 
esittelymateriaalisi Finnpartnershipille. Finnpartnership esittelee maatalous-, metsäsektori- ja 
bioenergiasektoreilla toimivia suomalaisyrityksiä Doing Business with Finland –sivutapahtumassa. Lisäksi 
Finnpartnership voi esitellä omalla messupisteellään yrityksiä kaikilta toimialoilta. 
 
Jos haluat, että Finnpartnership esittelee yrityksesi tuotteen tai palvelun, lähetä siitä kahden (2) Powerpoint-
kalvon mittainen esitys. Kalvoista tulee ilmetä: 
 

http://innovationweek.co.ke/
mailto:ramses.malaty@formin.fi


1) Tuotteen kuva tai esim. palvelun havainnekuva ja lyhyt esittely 
2) Yrityksen nimi ja yhteyshenkilön yhteystiedot (tähän ei riitä webbisivu). Yhdistämme keskustelut aina 
henkilökohtaisesti ja yhteydenottoihin täytyy olla valmis vastaamaan 
3) Määrittely siitä, millaista kumppania haetaan. 
 
Lähetä kalvot sähköpostilla viimeistään 26.2.2018 osoitteeseen patrik.bredbacka@finnpartnership.fi. 
Voit myös tuoda tai lähettää yrityksesi esitteitä jaettavaksi messuilla (max. 50 kpl) osoitteeseen 
Uudenmaankatu 16 A, 00121, Helsinki. 
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