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Programmist ja selle tulemustest
Euroopa Liidu Gateway Programmi eesmärgiks on hõlbustada Euroopa ettevõtete jaoks sisenemist Jaapani ja Korea
turgudele pakkudes neile ühisfinantseerimist.
1994. aastast on rohkem kui 2400 ettevõtet Euroopa Liidu liikmesriikidest osalenud Gateway missioonil (kokku on igal
aastal 6 erinevat ärimissiooni, 4 Jaapanis ja 2 Koreas). Nende ettevõtete jaoks, kes on nendel ärimissioonidel
osalenud, on Deloitte Jaapani ja Korea kontorid korraldanud ärimissioonide raames ligi 900 ärikohtumist võimalike
koostööpartneritega
Tulemused on olnud innustavad: osalejad on väljendanud rahulolu saadud teenustega ja 88% ettevõtetest soovib
tulevikus osaleda uuel missioonil.
Ärimissioon sisaldab järgmiseid tegevusi:
Eelnev juhendamine: valitud ettevõtted osalevad kohtumisel oma kohaliku nõustajaga, kes annab põhjaliku ülevaate
sihtturust ning ärimissiooni ülesehitusest.
Ärimissioon: kestvusega 1 nädal pühapäevast reedeni sihtkohamaal.


Jaapani ja Korea turu tutvustamine Euroopa ja kohalike esindajate poolt



Õppetuur, mis on seotud ettevõtte tegevusvaldkonnaga



Individuaalsed kohtumised vastavalt eelnevalt kokku lepitud graafikule



Kahepäevane üritus (iga ettevõtte oma esitluskabiiniga) esitlemaks oma tooteid ja tehnoloogiaid valitud
Jaapani ja Korea ärikontaktidele



Kohapealne nõustamine ja logistiline tugi



Individuaalse strateegia ja logistika nõustamine

Kokkuvõttev nõustamine: Jaapanist ja Koreast naasmise järel juhendatakse osalejaid, kuidas pidada ühendust
potentsiaalsete Jaapani ja Korea ärikontaktidega.
Programm rahastab


kuni 1,000 EUR ühe hotellitoa eest ettevõtte kohta kampaania hotellis



kuni 80% kohandatud teenustelt maksimumsummas 1,600 EUR ettevõtte kohta

Programm sisaldab järgmiseid teenuseid: juhendamine (coaching), standardseid nõupidamisruume kaheks
näitusepäevaks, õppeekskursiooni, juhendamist (coaching) koha peal, jooksvat nõustamist (helpdesk).
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member
firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/ce_about_deloitte_VI08.pdf for a detailed description of the
legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Järgmised ärimissioonid:
Ärimissioonid Jaapanisse
Sektor

Tooted/tehnoloogiad

Ehitus ja

Tehnoloogiad ja materjalid, mis on
seotud projekteerimise, disaini ja
konstrueerimisega ning era- ja
äriehitiste lõpetamisega ja
infrastruktuuri (teede, lennujaamade,
sadamate jne) ehitamisega

konstrueerimistehnoloogiad

Avalduse esitamise
kuupäev

Ärimissioon

14 veebruar 2014

7-11 juuli 2014

Ärimissioonid Koreasse
Sektor

Tooted/tehnoloogiad

Avalduse esitamise
kuupäev

Keskkonna ja
energiaga seotud
tehnoloogiad

Tehnoloogiad, seadmed, sh: elektri
tootmine, juhtimis- ja kontrollisüsteemid,
energiasäästlikkus ja -säilitamine,
vesinikutehnoloogiad, biokütuste
tehnoloogiad, energia kokkuhoiule ja
CO2 heitmete piiramisele keskendunud
tehnoloogiad, laine- tuule- ning
päikeseenergia koostootmise
tehnoloogiad, õhusaaste kontrolli,
jäätmekäitluse, mürakaitse, biogaasi
tehnoloogiad

24 jaanuar 2014

Ärimissioon

9-13 juuni 2014

Kuidas osaleda
Informatsioon uue Euroopa Liidu Gateway Programmi kohta leiate: www.eu-gateway.eu. Taotlused esitada internetis:
http://www.eu-gateway.eu/go.php?nID=21&page=How_to_Apply . Programmi juhid liikmesriikides saavad ettevõtetele
pakkuda detailsemat informatsiooni nii programmi kui ka eraldiseisvate EL Gateway sektori ürituste kohta. Lisainfo
saamiseks palume pöörduda Deloitte konsultandi Natalja Šaburova poole (tel.+371 67074149, e-mail:
nsaburova@deloitteCE.com).

