


Viennin alkumetreillä



Ice Age Water Oy

- Täysin kotimaisessa omistuksessa oleva yhtiö. Rekisteröity Heinolaan.

- Toiminta ostettiin Heinolan Viqua Oy:ltä toukokuun alussa.

-Tuote on 100% kotimainen, pullot Muovi- Heljanko Oy:ltä, korkit Finn-Korkki Oy:ltä.

- Pullon ja brändin ilmeen luominen ovat Aki Vännin ja Markus Heinosen käsialaa.

- Vellamon ensiesiintyminen oli Amber Loungessa Singaporen F-1 GP:ssä. 



Markkinat ja tavoitteet
- Tavoitteena on olla Suomen markkinajohtaja Premium-vesi markkinoilla vuonna 2018. Ja muuttaa 
vääristymää veden viennin ja tuonnin osalta. Suomeen tuodaan vettä noin 24 m€ arvosta vuosittain ja 
viedään noin 3 m€ arvosta.

- Markkina on Globaali, mutta painopiste on tällä hetkellä Aasian ja Persianlahden maissa.

- 2.11.2017 julkistettava Joulupukkiyhteistyö vahvistaa Vellamon näkyvyyttä  Kiinan ja Kaukoidän markkinoilla.



Viennin haasteet

- Vellamon ensimmäinen ulkomaanmatka suuntauti Singaporeen F-1 GP:hen.

- Maahantuontivaatimuksia alettiin selvittämään jo hyvissä ajoin noin neljä kuukautta ennen h-hetkeä.

- Lupaprosessia selvitettiin lähes joka paikasta ja loppujen lopuksi avuksi palkattiin kansainvälinen lakitoimisto joka 

Singaporelaisen toimistonsa kautta saivat selville mitä dokumentteja ja viranomaistodistuksia meiltä vaadittiin.

- Maahantuojaa joka ko. maahan piti olla hekään eivät löytäneet, meillä siis oli asiakas mutta ei maahantuojaa, vaan se 

valikoitui omien kontaktien kautta.

- Kun tiedettiin mitä dokumentteja tarvittiin ne luonnollisesti hankittiin. Tässä kohtaa kuuluu mieletön kiitos avin ja 

eviran loistavalle ja nopealle työlle jota ilman koko projekti olisi ollut vaikeuksissa.

- Koko lupaprosessi vei pääomaa noin 15 000 €.



Yhden luukun politiikka

- Keskitetään viennin edistäminen yhteen julkiseen laitokseen josta löytyy tieto kohdemaan lainsäädännöstä, 

rajoituksista ja viranomaiskäytännöistä.

- Suomen viranomaisilla loistava maine kansainvälisesti luotettavana toimijana, tämä helpottaa lupaprosesseja.

- Viennin aloittaminen ja kohdemaan lupavaatimusten selvittäminen on meidän kokemuksen mukaan kallista ja vaikeaa. 

Monelle toimijalle tämä on melko mahdoton prosessi.

- Luonnollisesti tämänkaltainen palvelu maksaa ja niin pitääkin koska onnistunut lopputulos on A ja O.

- Kohottaisi Suomen mainetta vientikaupan edelläkävijänä.

- Antaisi yrityksille positiivisen signaalin valtiovallalta, ja lisäisi turvallisuudentunnetta.



Yrittäjä / 

Vientiyritys
-Toimittaa tarvittavat 

dokumentit 

LUUKKUUn.

LUUKKU eli
Vienninedistämiskeskus

- Selvittää kohdemaan 

vientisäädökset.

- Selvittää mitä 

dokumentteja 

tarvitaan viennin 

aloittamiseen.

- Hoitaa lupaprosessin.

- EI hoida 

myynninedistämistä. 

Kohdemaan suurlähetystöt

Kohdemaan Tulli

Kohdemaan vastuulliset virastot

Suomen suurlähetystöt

Tulli

Vienninedistämislaitokset.

Esim. Finn-Pro

Team Finland,


