YR I T YS T E N

YMPÄRISTÖTIEDOTUSKESKUS

Ympäristötietoutta ja yritysyhteyksiä keskitetysti
suomalaisille ja venäläisille yrityksille Pietarissa

Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy ja Mikkelin
seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy ovat perustaneet
Yritysten Ympäristötiedotuskeskuksen Pietariin.

T

iedotuskeskuksen tarkoituksena on lisätä suomalaisten ja venäläisten
ympäristöalan yritysten yhteistyötä sekä edesauttaa suomalaisten yritysten
ympäristöteknologian ja -osaamisen vientiä Venäjälle. Toiminta on käytännönläheistä ja markkinalähtöistä. Aihealueita ovat mm. puhdas vesi, puhdas ilma,
maaperän puhdistus, jätteenkäsittely sekä ympäristöjohtaminen ja ympäristölainsäädäntö. Ympäristötiedotuskeskus sijaitsee Pietarissa osoitteessa
Artillerijska Ul.d.1, St.Petersburg 191014, Russia (Business-Center Europa House).
Yritysten ympäristötiedotuskeskuksen palveluja ovat mm.:
• messukäynnit ympäristöteknologia-alan messuilla Pietarissa ja Moskovassa
• ympäristöalan erityisasiantuntijoiden palvelut
• seminaarit, matchmaking -tilaisuudet ja asiantuntijatapaamiset
• näyttelytilat ympäristöteknologiaa ja -osaamista esittelevässä
näyttelyssä
• käyttöoikeus ympäristötiedotuskeskuksen verkkopalveluun
www.ecoprofi.info (sisältää ajankohtaista ja yrityksille tarpeellista
tietoa ympäristöalan näkymistä Venäjällä)
• hankkeen palveluiden lisäksi yritykset voivat ostaa ISBE OY:n palveluita
liiketoiminnan tehostamisen tueksi Venäjällä.
Kysy yrityksellesi sopivista toiminnoista ja palvelupaketeista!

Hankkeen toimijoina ISBE Oy:n ja Miset Oy:n lisäksi ovat venäläiset partnerit
AsEP ympäristöyritysten liitto ja ympäristöalan konsulttiyritys KOSMOS.

TAPAHTUMAKALENTERI
22.-24.4.2013

BAT-TEKNOLOGIAT – seminaari. Hankkeen venäläisten partnereiden ja 		
asiakasyritysten ekskursio Suomeen tutustumaan parhaisiin käytäntöihin 		
ympäristöteknologia-alalla Helsingin ja Mikkelin seudulla.

HAASTEENA PUHDAS SISÄILMA – suomalaiset yritykset esittäytyvät 		
Pietarissa. Miniseminaari suomalaisille ja venäläisille pk-yrityksille ja hallinnon
edustajille.
			

11.4.2013

21.-22.5.2013

NEVSKY INTERNATIONAL ECOLOGICAL CONGRESS – ympäristötekno-		
logiatapahtuma Pietarissa. Pk-yrityksillä on mahdollisuus tulla messuosastollemme esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan.

5.6.2013

YMPÄRISTÖMONITOROINTI – suomalaiset yritykset esittäytyvät 		
Pietarissa. Miniseminaari suomalaisille ja venäläisille pk-yrityksille ja hallinnon
edustajille. Järjestetään yhteistyössä Miktech Oy:n kanssa.

11.9.2013

JÄTTEIDENKÄSITTELY – asiantuntijaseminaari / verkottumistilaisuus
Pietarissa. Suomalaisille ja venäläisille pk-yrityksille ja hallinnon 			
edustajille. Järjestetään yhteistyössä Suomen Pääkonsulaatin kanssa.

Jokaisen tilaisuuden yhteydessä järjestämme yrityksille
kontaktoitumistapaamisia venäläisten yritysten kanssa.

Muutokset mahdollisia.
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