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Suomalaisia luksus- ja huippuelintarvikkeita Ranskaan –

L’export en France des produits alimentaires finlandais haut de gamme –

huippukeittiömestarit/ravintolat/jakelijat/tukkukaupat/

herkkuliikkeet Pariisissa

Rungis-tukkutori, Pariisi

250 ha 



Ranskan markkinoiden erilaisuus huomioitava 

suhteessa  koko muu Eurooppa ja maailma 

Vaikea tavoitettavuus mutta suuret mahdollisuudet 

– oltava markkinoilla kohdemaan todellista markkinatilannetta 

tuntevien partnereiden kanssa 

– syvällinen alan, kulttuurin ja oikeiden kontaktien tuntemus

Ranskan markkinoiden merkitys yrityksille referenssinä

– maailman ruoka-alan huiput testanneet ja ryhtyneet käyttämään 

suomalaisia tuotteita 

– etsivät koko ajan uusia tuotteita valikoimiinsa



Miksi suomalaiset tuotteet?

• Maku 

• Puhtaus

• Uutuus, eksoottisuus 

• Trendikkyys 

Miksi gourmet-markkinat?

• Laatu, jäljitettävyys

• Maku

• Harvinaisuus

• Hinta

Gastronomia 

ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettuja ruokia ja tuotteita 

ja niiden tuntemusta.

Mitkä mahdollisuudet !

Suomalaiset tuotteet  



Ranskan markkinoilla pelkkä
tuote ei riitä koskaan

Ei riitä, että tuote on erinomainen, kaiken muunkin pitää olla 

kunnossa.

Nopeiden toimitusten ja asiakaspalvelun täytyy toimia 100-

prosenttisesti ja tuotteen saatavuus täytyy olla taattu. Juuri siksi 

näille markkinoille on vaikea päästä, varsinkin tuntemattomilla 

tuotteilla.

Maku ja laatu ovat ratkaisevia, mutta oikea yhteistyö alkaa vasta, 

kun luottamus tuotteeseen ja tuotteen valmistajaan on saavutettu. 

Tähän tarvitaan runsaasti yhteydenpitoa ja henkilökohtaisia,myös

säännöllisiä liikevierailuja paikan päällä Ranskassa.



Ranskassa kaikki toimii toisin, varsinkin korkealla tasolla.

Luotettavien suomalais-ranskalaisten kumppanuuksien 

rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Edellytykset

AMMATTIMAISET ESITTEET JA TUOTESELOSTEET       

SÄÄNNÖLLISET JA LUOTETTAVAT TOIMITUKSET

RIPEÄÄ TOIMINTAA ja 

ASIAKASPALVELUA RANSKAKSI JA RANSKALAISITTAIN 

MAKU, LAATU JA TUOTTEEN ERIKOISUUS

Pitkäjänteisellä yhteistyöllä syntyy 

menestystarinoita!



Suomalaisia luksustuotteita Pariisissa

La Tour d’Argent

Pavillon Dauphine



Mansikkatorttu suomalaisista huippuluokan mansikoista suomalais-
ranskalaisena yhteistyönä 106,25 m

Lionel Lallement, Saint Clair Traiteur, Pariisi
French luxury receptions organizer for over 30 years in Paris 



Mitä vaaditaan?

1. Käytännön toimenpiteitä: hinnat, minimimäärien määrittelyt, 

ranskankieliset oikeaoppiset tekniset tuoteselostukset, esitteet, 

kuvamateriaalit jne. 

2. Ranskalaisen asiantuntijan arviot tuotteista, tuotevalinnat 

3. Perehdyttäminen Ranskan korkealaatuisten tuotteiden 

markkinoihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin

4. Yhteistyötilaisuudet ja niihin valmistautumiset 

5. Säännölliset tuotteiden esittelyt huipputekijöille ja tukuille

6. Rahdit

7. Korkeatasoiset tapahtumat yrityksille Pariisissa

Mukaan valittu suomalaisia, erikoistuotteita valmistavia yrityksiä eri 

puolilta Suomea - useita tuoteryhmiä luonnontuotteita, 

innovaatioita – kaikki pienten yritysten tuotteita – jotka sopivat 

Ranskan markkinoille. 
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