
Finlandiya Günü’ne katılan 
Firmalari Türkiye'de  

müşteri, ortak, üretici, alt 
taşeron ve yatırımcılar  

arıyor.  

http://www.finland.org.tr/public/default.aspx?contentid=367160&nodeid=37333&contentlan=2&culture=en-US


 
Aşağıda Fin firmalarının genellikle ne aradıklarını bulabilirsiniz: 
 

9 Fin firması müşteri arıyor:   
Arctic Design Factory, Choise, Finn Savotta, Martela, OMUUS, Pentagon Design, RePack, SEOS, 
Mottowasabi, Studio Mikko Laakkonen  
 
4 Fin firması Türkiye’de ortak arıyor:  
Choise, Finn Savotta, Martela, Studio Mikko Laakkonen   
 
4 Fin firması alt taşeron arıyor:  
Choise, Finn Savotta, OMUUS, REPack  
 
2 Fin firması üretici arıyor:  
Finn Savotta, OMUUS 
 
2 Fin firması yatırımcı arıyor:  
Arctic Design Factory and OMUUS 



Aşağıda Fin firmalarının hangi sektörlerdeki Türk firmalarıyla tanışmak istediğini bulabilirsiniz: 
 
• Mallarını geliştirmek için endüstriyel tasarım servisleri arayan tüketim malları sektöründeki sanayi firmaları arasında yeni  

anlaşmalar 
  
• Mobilya, ışıklandırma, seramik sektöründeki firmalar  
  
• Ürünlerini ve servislerini geliştirmek ya da yeni ürünler ve servis konseptleri geliştirmek isteyen sanayi firmaları 
  
• Müşteri deneyimini geliştirmek isteyen firmalar. (Örneğin hoteller ve hastaneler) 
  
• Bir formu ya da markası olmayan ama teknik uzmanlığı olan teknoloji (start-uplar dahil) firmaları  
  
• Hotel ve restoran inşaat firmaları. İmalat tedarikçileri – konaklama sektöründe pay sahibi olan profesyonel kişiler  
  
• Akıllı ev / ev inovasyonu elektronikleri. Tüketici elektronikleri. Medikal. Elektrikli araba 
  
• Outdoor parekendecileri 
  
• Uyku tulumu imâlatçıları 
 
• Alt taşeronlar: Tekstil üreticiler akıllı / elektronik uyumluluğu için 
 

 



Aşağıda Tasarımla ilgili Fin Firmalarının kısa tanıtımlarını ve internet sitelerini bulabilirsiniz. 

• Arctic Factory  ürün ve servis tasarımı çözümleri sunduğu gibi prodüksiyon servisleri (proje yönetimi, 
festivaller, filmler ve diğer prodüksiyonlar) sunar.  

 
• Choice Finlandiya’nın geleneksel ahşap işlerine kök salar.  Made by Choice, modern bir mobilya firması 

olup Kuzey’in ruhunu disiplinlerarası yaratıcı uygulamalarla sentez eder.   
 
• Finn-Savotta doğa yürüyüşü malzemeleri, sırt çantaları ve çadır imalatını 50 yılı aşkın bir süredir 

gerçekleştirir. 1955’te kurulmuş olan bu aile firması, profösyonel ve amatör doğa insanlarına zorlayıcı 
koşullarda kullanabilmeleri için malzemeler tasarlar ve üretir. 

 
• Martela is one of the Nordic leaders specializing in user centric working and learning environments. We 

offer our customers a single point of contact for the entire workplace lifecycle - from specifying the space 
need to maintaining the workplace in a prime condition. 

 
• Muotohiomo is a design agency offering service design, workshops, design consultation, interior 

architecture, graphic design, industrial design and digital media solutions.  
 
 

https://www.arctic-factory.com/
http://madebychoice.com/about
http://finn-savotta.fi/en/products/
http://finn-savotta.fi/en/products/
http://finn-savotta.fi/en/products/
http://www.martela.fi/
http://www.muotohiomo.com/wordpress4/


Aşağıda Tasarımla ilgili Fin Firmalarının kısa tanıtımlarını ve internet sitelerini bulabilirsiniz. 

• OMUUS   nasıl dikkat çeken ve istek uyandıran ürünler tasarlanır? Biz müşterilerimize, hızla değişen 
piyasada öncü olmaları için yardım ediyoruz. İnsanların sevmesi için yalnızca güzel ürünler yapmıyor aynı 
zamanda müşterilerimizin işlerini ve kültürlerini de sık sık değiştiriyoruz.  Yarın insanların neyi seveceğini 
bilmek ister misiniz?  
 

•  Pentagon Design, 1996 yılında kurulmuş olup Nordik tasarım ajanslarının öncülerindendir. Kullanıcı      
odaklı ürünler, paketleme, alan, ürün deneyimleriyle tüketicilere memnuniyet, müşterilere değer 
kazandırmasıyla sonuçlanan bütünleyici konseptler oluştururlar.  

  
• Pentagon Insight işbirlikçi konsept yaratımı & hizmet tasarımı, konsept tasdiği & gelişim, organizasyon &  

ortak ilişkilendirme hizmetleri sunar.  
  
• RePack   insanları mağazanıza geri döndürecek, geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir paketleme 

servisleri sunar. RePack, her şey dahil bir hizmet olup küresel bir dönüş ve ödül sistemi ile gelir.  
  
• Seos Design müşterilerinin tanımlama, tasarlama ve teslim etmesi için iş değeri ekleyen başarılı tasarım 

çözümleri bulmasına yardımcı olur. Kullanıcıların gereksinimlerini, teknolojilerini ve piyasa görülerini istek 
uyandıran ürünlre ve ilham verici mekanlara dönüştürürler.  

 
      Studio Laakkonen günlük kullanım araçları ana odağı olup, ürün tasarım hizmeleri sunar. Studio    
Laakkonen, aynı zamanda iç tasarım ve  sanat yönetimi danışmanlığı alanlarında da çalışır.  
 

http://omuus.com/
http://www.pentagondesign.fi/en/portfolio-category/product-concept
http://www.pentagondesign.fi/en/portfolio-category/product-concept
http://pentagoninsight.fi/services/
https://www.originalrepack.com/service/
http://seos.fi/#services
http://www.mikkolaakkonen.com/work/


Arctic Design Factory 
www.arctic-factory.com 
Julius Oförsagd 

Ne sunuyoruz? 

• Endüstriyel Tasarım  
• Hizmet Tasarımı 
• Tasarım ve Marka Stratejileri  
• Ürün ve Süreç Gelişimi 
• Tasarım Atölye Çalışmaları 

 
 
 
Rekabet üstünlüğü 

• Artic Factory, Kuzey Kutbu’ndan, modern 
ve yaratıcı bir ev ve tasarım start-up’ıdır.  
Bizim için tasarım tamamen müşteri 
deneyimiyle ilgilidir. Modern, enteresan ve 
iyi kalite çözümler için çok iyi gözümüz 
vardır. Dünyanın en kaliteli hizmet tasarımı 
bölümlerinden birine sahip olan Lapland 
Üniversitesi ile sık işbirliği içindeyiz. Aynı 
zamanda, süreklilik bizim için çok önemli 
bir değerdir.  

• Eğer bir şey Kuzey Kutbu koşullarında 
çalışıyorsa her yerde çalışacaktır. Eğer bir 
şey Kuzey Kutbu koşullarında 
sürdürülebilirse, her yerde sürdürülebilir.  

• Design Factory dışında prodüksiyon 
hizmetleri(etkinlik, festivaller, filmler, TV, 
tiyatro ve müzik) sunan Arctic Producing 
Factory de bizim şirketimizdir. 



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 

 

Aradıkları; 

• Müşteri 
• Yatırımcı 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekiçi?  

• Ürünlerini ve servislerini geliştirmek ya da 
yeni ürünler ve servis konseptleri 
geliştirmek isteyen sanayi firmaları 

• Müşteri deneyimini geliştirmek isteyen 
firmalar. (Örneğin hoteller ve hastaneler) 

• Bir formu ya da markası olmayan ama 
teknik uzmanlığı olan teknoloji (start-uplar 
dahil) firmaları  



Made by Choice 
madebychoice.com 
Sebastian Jansson, kurucu ortak 

Ne sunuyoruz? 

• Nordik mutluluğu- iyi bir hayat için özgün 
değerleri dünyaya tanıtımı 

• Made in Finland –  Ahşabın beşeri 
karakteristiklerini ve sürekliliğini çekiçi 
fiyatlarla vurgulayan, yüksek kalite, modern 
İskandinav Tasarımı 

• B2B ilk – Konaklama: hoteller, restoranlar, 
barlar 

Rekabet üstünlüğü 

• Ödüllü Nordik tasarım öncüleri, çağdaş kent 
mekanlarına olanak sağlamak  

 
• Vizyoner yaratıcı yönelim, uluslararası bağlar 

ve endüstriyel uzmanlık  
 
• Aracı & şeffaf tedarikçi zincirini kesmek = 

yüksek kalite & rekabetçi fiyatlandırma 
 
• Renk ve ahşap türünde kişiselleştirilebilirlik  
 
• Yeni tasarım özgünlüğünü hizmet projeleri 

ile yönlendirmek 

 



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 
 
 

Aradıkları 

• Müşteri 
• Ortak 
• Üretici 
• Yatırımcı 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekiçi?  

• Hotel ve restoran inşaat firmaları 
• İmalat tedarikçileri – konaklama sektöründe 

pay sahibi olan profesyonel kişiler  

 

 



Finn-Savotta Oy 
www.savotta.fi 
Janne Pöllänen 

Ne sunuyoruz? 

• Bizim temel yeteneklerimiz, alan çadırı ve 
taşıma araçlarının üretimi ve gelişimi 
üzerinedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
göre tasarlayıp, geliştirip, üretmekteyiz.  

 

 
 
 
Rekabet üstünlüğü 
 
• Materyallerle ilgili olan verimli 

bilgilerimizin Fin ustalığıyla birleşmesi, 
müşterilerimize yüksek kaliteli ve uzun 
ömürlü ürünler garanti eder. Ağır hizmete 
uygun tekstil üretimi ustalığımızın yanı 
sıra, hafif ve dayanıklı alüminyum çerçeve 
gelişimi ve üretimi konusunda da güçlü 
deneyimlerimiz vardır.  

 



     İstanbul’daki B2B Buluşmaları 
 
 

Aradıkları 
• Müşteri  
• Üretici 
• Alt taşeron 
• Uyku tulumu imâlatçıları, outdoor 

parekendecileri 

 
 
 
 
Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekiçi?  
 

• Uyku tulumu imâlatçıları, outdoor 
parekendecileri 



Martela 
www.martela.com 
Juuso Kosonen, International Sales 
Manager 

Ne sunuyoruz?  

Martela, ofis içi endüstrisinde Nordik 
liderlerinden biridir. En iyi çalışma alanını 
sunma tutkusu şirkete 70 yıldır kılavuzluk 
etmiştir.  
Yenilikçi ve ergonomik mobilya çözümleri 
ile birlikte, Martela çalışma alanı 
hizmetinde çeşitli tasarımlar ve araçlar 
sunar.  
Martele çalışanların sağlığının gelişimine 
yardımcı olurken iş yerlerindeki kullanım 
verimini arttırır.  

 

 

 

 

 

 
Rekabet üstünlüğü 
 

• Martela Collection,  dünyanın en kapsamlı 
iç tasarım programlarından biridir. Ofisler, 
okullar, toplu yaşam alanları için farklı 
çesitlerde binlerce çözüm sunar. Mobilya 
ile birlikte koleksiyonumuz, bir çalışma 
alanının tüm yaşam döngüsünü 
kapsayacak hizmetler de sunar.  



    İstanbul’daki B2B Buluşmaları 
 
 

Aradıkları 

Türkiye'deki potansiyel mobilya satıcıları ve 
müşterıleri 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

Türkiye'deki potansiyel mobilya satıcıları ve 
müşterıleri 

 



Omuus 
http://omuus.com/ 
Annina Verkkomäki 

Ne sunuyoruz?  

 
• Omnuus, Finlandiya, İngiltere ve Çin’de 

bulunan teknoloji tasarım ajansıdır. 
Araştırmadan üretime, tasarımın her 
devresini sunuyoruz.  

• Hizmetler: endüstriyel tasarım, CMF(renk, 
madde teknolojisi ve  yüzey tesviyesi) 
tasarımı,malzeme teknolojisi 
mühendisliği(uluslararası üreticiler, 
yenilikler), UI/UX tasarımı, moda 
araştırması, CMF malzeme örnekleri ve 
prototip çalışması(çalışan prototipler) ve 

üretim kalite desteği.  
 

 
Rekabet üstünlüğü 
 

• 17 yılı aşkın süredir olan, ödüllü tüketici 
elektronikleri tasarımları 
deneyimlerimizle, Nokia ve Microsoft’tan 
olan mirasımızdan gurur duyuyoruz.  

• Müşterilerimize hızla gelişen piyasanın 
öncüleri olması için, akıllı telefonlar, 
giyilebilirler, medikal ve akıllı ev gibi 
endüstrilerde yardım ediyoruz.  

• İnsanların sevmesi için yalnızca güzel 
ürünler yapmıyor aynı zamanda 
müşterilerimizin işlerini ve kültürlerini de 
sık sık değiştiriyoruz.  

• Son çalışmalarımızı buradan bulabilirsiniz:  

• www.omuus.com. 



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 
 
 

Aradıkları 

• Beklentiler ve tasarım 
konseptlemesi için müşteriler 

• Üreticiler:  
– Deri ve hammade tedarikçileri, en 

son teknolojiye sahip seçkin donatılar  
– Tekstil üreticileri akıllı/ elektronik 

uyumluluk için 

 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Akıllı ev / ev inovasyonu elektronikleri  
• Tüketici elektronikleri 
• Medikal 
• Elektrikli araba  

 



Pentagon Design Oy 
www.pentagondesign.fi 
Arni Aromaa 

Ne sunuyoruz? 

Entegre yenilik, tasarım ve markalandırma 
hizmetleri:  

– Şartlara uygun tasarım ve 
danışmanlık 

– İçgörü ve ileri görüş  
– Endüsriyel ve ürün tasarımı 
– Markalandırma, özdeşlik ve paket 

tasarımı 
– Konumsal ve parakende tasarım 
– Hizmet dizaynı ve gelişimi 

 

 

 
Rekabet üstünlüğü 
 

• + 20 senelik tam entegrasyon yenilik 
deneyimi 

• Müşteriye  uzun süreli rekabet üstünlüğü 
yaratan Tasarım ve Markalandırma 
hizmetleri 

• Pentagon Tasarım, 1996’da kurulmuş olup, 
iF, Red Dot ve Good Design gibi ödüllere 
layık görülmüş olan, önde gelen bir Nordik 
tasarım ajansıdır.  

• Vitra, Pasabahçe, Derin Design ve Porland 
gibi Türk müşterilerle 10 senelik çalışma 
deneyimi. 

 
 



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 
 
 

Aradıkları;  

• Müşteri 
• Var olan Türk müşteriler: Vitra, Paşabahçe, 

Derin Design, Porland 
 

Tanışmak istediklerimiz: 
• Temel olarak, ürünlerinin gelişiminde 

endüstriyel tasarım hizmetleri arayan, 
tüketici ürünleri sektöründeki endüstriyel 

firmalarla yeni irtibatlar arıyoruz. 
 



Pentagon Insight 
pentagoninsight.fi 
Tatu Malmström, CEO 

Ne sunuyoruz?  

 Müşteri deneyimi: konseptler&anlamlı 
uygulamalarla gelişim. 

 Marka&pazarlama platformları: doğru iç 
görü ile yankı uyandıran ve memnun eden 
siz olabilirsiniz.  

 Değişim için sürücüler: yakıt R&D piyasası 
iç görümü ve hedef kitlesi ve iş gelişimi. 

 Kurumsal öğrenme: müşteri odaklı 
çalışmanın yolları. 

 Bilgili Yenilikler(Pentagon Design ile ortak 
çalışma): çevik konsept yaratımından hazır 
ürün, marka ya da dijital/fiziksel alan 
tasarımlarına kusursuz bir yolculuk. 

 
Rekabet üstünlüğü 
 
• Biz, müşteri deneyimlerini değiştiriyoruz. 

Hedef piyasanın iç dünyasını aydınlatarak, 
müşteri odaklı ürünler ve markalar 
yaratıyoruz. Ayrıcalıklı olmak, iç piyasayı 
tanımak gerektirir. 

• İş uygunluğunu sağlamak ve hedef kitle 
rezonansını sağlamak için yenilikçi 
yaklaşımlar. 

• Uluslararası ve farklı endüstrilerde, iş 
yerleri, toplum alanları ve kar amacı 
gütmeyen kurumlarla çalışıyoruz.  

 



      İstanbul’daki B2B Buluşmaları 
 
 

Aradıkları; 

 Potansiyel müşteriler 
 Alt taşeron (piyasa araştırmaları için saha 

işi) 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Alt taşeron (piyasa araştırmaları için 

saha işi) 

 



Company Name 
www.originalrepack.com 
Jonne Hellgren 

Ne sunuyoruz? 

• Tekrar kullanılabilir ve dönüştürülebilir  
sevkiyat paketleri 

 
Rekabet üstünlükleri 
 
• Tekrar kullanılabilir ve dönüştürülebilir 

ambalajlama 



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 
 
 

Aradıkları;  

• Müşteri 
• Üretici 

 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Giyim e ticareti 
• Polipropilen çanta imalatçıları 



Seos Design 
www.seos.fi 
Pekka Kumpula 

Ne sunuyoruz? 

 Deneyim Tasarımı 
 Endüstriyel Tasarım 
 Hizmet Tasarımı 
 Ticarileşme&Yeni iş gelişimi 

 

Rekabet üstünlükleri 
 

Bir sonraki aşamaya geçmenize yardım 
edebiliriz. Müşterilerinizi dinleyip sizin iş 
gerekliliklerinizi değerlendiriyoruz. Ürünlerin 
ve hizmetlerin gelişimi ve ticarileşmesi için, asıl 
iç bilgimizi kullanılabilir strajilere çeviriyoruz.  



B2B-meetings in Istanbul 
Describe here, with whom you would like to meet in Istanbul ( potential customers, partners, subcontractors…) If you 

have already established contacts, please inform us about it 
 

Aradıkları 

• Müşteri 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Ürün geliştiren ve üreten kurulu firmalar 
• Hizmet sağlayan ve geliştiren kurulu 

firmalar 
• Yeni iş üreten start-up'lar 

 



Studio Laakkonen Ltd. 
www.mikkolaakkonen.com 
Mikko Laakkonen 

Ne sunuyoruz?  

• Ürün tasarımı hizmetleri  
• Konumsal tasarım hizmetleri 
• Sanat yönetimi hizmetleri 
 
• Paşabahçe ile farklı projelerde 10 yıldır 

çalışmaktayım.  

 
Rekabet üstünlüğü  
 

• Mikko Laakkonen, dünyanın etrafındaki 
pek çok marka ve müşterisi ile işbirliği 
içinde, ödüllü mobilya, sofra takımı ve 
aksesuarları yaratmaktadır.  

 



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 

 

Aradıkları; 

• Müşteri 
• Ortak 
• Gallerici  

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Mobilya, ışıklandırma, seramik 
sektörlerinden firmalarla tanışmak 
istiyorum. 

• Tanışmak istediklerim: Nurus,  Koleksiyon, 
Derin,  Vitra 

 



 

https://www.surveymonkey.com/r/B2BmeetingswithFinnishCompanies9Nov2017 

 

 

 

Finlandiya Firmamlalar hakkında daha fazla bilgi burada bulabilirsiniz: 

http://www.finland.org.tr/public/default.aspx?contentid=367159&nodeid=37333&c

ontentlan=2&culture=en-US 

 

Updated 25.10.2017 

 

 

B2B-toplaniti için burada rezervasyon yapabilirsiniz 

https://www.surveymonkey.com/r/B2BmeetingswithFinnishCompanies9Nov2017
http://www.finland.org.tr/public/default.aspx?contentid=367159&nodeid=37333&contentlan=2&culture=en-US
http://www.finland.org.tr/public/default.aspx?contentid=367159&nodeid=37333&contentlan=2&culture=en-US
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