
AV-Group Russia

Linkki  tulokselliseen toimintaan 
Venäjän markkinoille



AV-Group Russia tausta

Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta 
ja markkinoista

Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa 
Venäjällä

Laaja verkosto ammattitaitoisia ja osaavia 
yhteistyökumppaneita 

Ydinajatus: ”Saada aikaa konkreettisia tuloksia. 
Tarjota toimivia, yksilöllisiä ja räätälöityjä 
palveluita, ottaen huomioon asiakkaan 
erikoistarpeet.” Antti Vainio, toimitusjohtaja, AV-Group Russia



Yritys

 AV-Group Russia on uusia ratkaisuja tarjoava innovatiivinen 
ja dynaaminen Venäjän kaupan asiantuntija

 Toiminnan ydinajatuksena on olla linkkinä suomalaisten- ja 
venäläisten yritysten ja markkinoiden välillä, edistäen 
molemminpuolista liiketoimintaa sekä kanssakäymistä

 Haluamme saada parempia tuloksia aikaan, kuin yksikään 
samankaltainen yritys

 Autamme yrityksiä toiminnan alkumetreillä, omien 
resurssien tai tieto-taidon puuttuessa

 Teemme laajaa yhteistyötä erilaisten kehitysyhtiöiden, 
oppilaitosten, hallinnon ja muiden asiantuntijoiden kanssa



Palvelut yrityksille

 Kohderyhmänä PK-yritykset
 Etabloitumispalvelut Venäjän markkinoille 
 Tarjoamme apua liiketoiminnan aloittamiseen ja 

suunnitteluun Venäjän markkinoilla
 Agentti- myyntitoiminta
 Vientirengastoiminta, yhteisvientipäälikkönä 

toimiminen
 Venäjän kaupan konsultointipalvelut
 Koulutus-, organisointi- ja koordinointipalvelut
 Tarjoamme myös vastaavanlaisia palveluita Suomen 

markkinoille pyrkiville venäläisille yrityksille



Etabloitumispalvelut

Palvelut asiakkaille, jotka ovat menossa tai 
valmistelemassa tulevaa toimintaansa Venäjän 
markkinoilla
Markkinatutkimukset kartoittavat yrityksen 

tuotteiden lähtötilanteen, riskit, kannattavuudet 
Venäjän markkinoilla
Kauppa- ja yhteistyökumppaneiden sekä asiakkaiden 

etsintä koskee potentiaalisten kumppaneiden hakua ja 
liikesuhteen avauksen avustamista
Markkinointimatkat, asiakastapaamiset, messut, 

konferenssit ja muut tapahtumat asiakkaan tarpeiden 
mukaan



Agentti-myyntitoiminta

 Kokonaisvaltainen myynnin kontrolointi- ja organisointipalvelut  
asiakkaan tuotteelle kiinteillä kustannuksilla

 Toimimme paikallisena edustajana asiakkaan yritykselle ja 
heidän tuotteille

 Alusta alkaen osaamista ja kokemusta; alueellista tuntemusta, 
valmiita asiakasyhteyksiä ja kielitaitoa

 Tuomme tuotetta esille markkinoilla ja edesautamme 
asiakaskunnan löytämisessä (mobile-sales)

 Asiakas säästää omia resurssejaan ja voimavaroja

 Tarjoamme markkinointikanavan, toimistotilat ja 
tuotteenesittelypalvelut

 Myynti- ja esittelymateriaali venäjäksi



Vientirengastoiminta

 Toimii osaavana ja luotettavana yhteisvientipäälikkönä 
vientirenkaille

 Markkinoille penetroituminen voi olla useinkin hankalaa ja 
vaativaa, siksikin yhteistyö on järkevä vaihtoehto

 Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää 
vienninedistämisavustusta näille yhteishankkeille

 Tarkoituksena on auttaa viennin käynnistämisessä ja uusien 
myynti- ja markkinointikanavien rakentamisessa 
yhteisvoimin

 Hankkeet ovat 4-6 toisiaan täydentävien yrityksien 
yhteisprojekteja  



Hyödyt yrityksille

Uudet asiakaskontaktit ja mahdollisuudet

Kokeneen vientipäällikön työpanos yrityksen 
omien resurssien lisäksi 

Kustannustehokas tapa mennä uusille 
markkinoille 

Vientiverkostossa voi syntyä myös hankinta-, 
tuotekehitys- ja tuotantoyhteistyötä 

Pk-yritykset saavat kansainvälistymisavustusta 
vientiverkoston kustannuksiin



Konsultointi

 Tarjoamme asiantuntemusta vaativat 
konsultointipalvelut asiakkaan eri tarpeisiin

 Yritysten perustamispalvelut

 Toimitilojen ja tonttien etsimispalvelut

 Yritysostot

 Ammattitaitoisen ja laadukkaan työvoiman etsiminen

 Tulkkaus- ja käännöspalvelut (Suomi-Venäjä-Englanti)

 Juridinen- ja kirjanpidollinen konsultointi

 Lupa-asioiden ja sertifikaation konsultointi

 Rahoitusneuvonta ja konsultointi



Koulutus-, organisointi- ja 
koordinointipalvelut

 Tarjoamme erilaisia Koulutus-organisointi- ja 
koordinointipalveluita asiakkaan vaatimusten mukaan

 Koulutuspalvelut ja erilaiset kurssit 

 Kokonaisvaltaiset työ- sekä vapaa-ajan 
matkojenjärjestelypalvelut

 Viisumi- ja matkajärjestelyt

 Suomalaisten työntekijöiden muutto- ja 
sopeutumispalvelut Venäjällä

 Sochin Olympiahankkeiden hyödyntäminen ja niihin 
mukaan pääseminen



Yhteystiedot

Venäjä, Moskova—Suomi, Jyväskylä

Antti Vainio

Puh. +7 (915)-387-91-98

Email. A.a.vainio@hotmail.com

Ota yhteyttä, teemme teille tarjouksen! 


