
Finlandiya Günü’ne katılan 
 

Sağlık ve Sağlık Hizmeti ile ilgili  
Fin firmalar 

Müşteri Ortak Üretici
 Yatırımcı Dağıtımcı 

Türk firmalar arıyorlar 

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


 
Aşağıdaki listede kimlerin ne aradığını, ekte ise ilgilendikleri sektörlerle ilgili daha 
detaylı bilgiyi bulabilirsiniz: 

6 Fin şirketi müşteri arıyor: Air0, Health Innovation Village, HUR, ISKU, 
Merivaara, M-files, RePack 

 
5 Fin şirketi Türkiye’de iş ortağı arıyor: Air0, Benecol, Health Innovation 
Village / Zanitas, HUR, ISKU 

 

2 Fin şirketi Türkiye’de dağıtımcı arıyor: Air0 , RePack 

 
1 Fin şirketi üretici arıyor: RePack 

 
2 Fin şirketi yatırımcı arıyor:  Air0, Health Innovation Village / Zanitas 



Fin firmaların, hangi sektörde ve ne tip Türk firmaları ile tanışmak istediğine 
dair daha detaylı bilgi : 

  

• Potansiyel dağıtımcılar (varolan satım kanalları ile hoteller, ofisler, spor salonları, sinemalar, 
özel okullar ve anaokulları, havaalanları, villalar, üst düzey daireler gibi alanlarında üst düzey 
müşterilere sahip olan.) 

 

• Sağlık hizmeti, medikal teknoloji(medtech), denizcilik, otomotiv ve müşterilerini memnun 
etmek ve yazılım uygulamalarına çekmek isteyen herkes 

 

• İşlevsel/sağlıklı gıda kategorisine girmek isteyen ya da varlığını güçlendirmek isteyen gıda 
üretim firmaları Tercihen süt ve süt ürünleri üreticisi firmalar 

 

• Sağlık hizmeti, spor ürünleri parakendecileri, rehabilitasyon/fizik terapi merkezleri, yaşlı 
evleri, yaşlı bakım hizmetleri sunan firmalar.  

 

• Sigorta, holding, inşaat, enerji firmaları – Genellikle dijitalizasyon/akıllı bilgi yönetimi ile 
ilgilenen firmalar 

 

• E-ticaret firmaları 
 

• Polipropilen çanta üreticileri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fin firmaların, hangi sektörde ve ne tip Türk firmaları ile tanışmak istediğine dair daha detaylı 
bilgi : 

 
• Air0 iç mekanlar için hava temizleme ürünleri sunar. Seçkin arıtma çözümleri, Fin doğası, 

tasarım gelenekleri ve teknolojik yeniliklerinin en yüksek kalite standartlarında olmasının 
sonucudur.  

 

• Benecol ® dünyaca tanınmış ve güvenilen bir marka olarak, 30 ülkedeki milyonlarca memnun 
insan tarafından keyfi sürülen, pek çok kolestrol düşürücü gıda üretir. Benecol ürünleri dünya 
çapında hazır kahvelerden gıda takviyesine farklı ürün çeşitlerinde kullanılmakla birlikte en iyi 
satış yapan ürünler süt ve süt ürünleri (örneğin içilebilir yogurt, süt bazlı içecekler vb.) 
segmentinde yer almaktadır. Tüm Benecol ürünlerinde bulunan aktif bileşen Plant Stanol, 
hemen hemen her türlü yiyecek veya içecekle karıştırılabilir.  

 

• Health Innovation Village  Dijital Sağlık ekosistem merkezi ve ortak çalışma alanı olup, 
yenilikleri, hızı ve star-up’ların çevikliğini ve GE Healthcare derin ilgi alanı bilgisi ve daha 
büyük şirketleri bir araya getirir.  

 
 

 

http://air0.fi/
http://www.benecol.com/
http://www.finlandhealth.fi/-/health-innovation-village
http://www.finlandhealth.fi/-/health-innovation-village
http://www.finlandhealth.fi/-/health-innovation-village
http://www.finlandhealth.fi/-/health-innovation-village
http://www.finlandhealth.fi/-/health-innovation-village


Fin firmaların, hangi sektörde ve ne tip Türk firmaları ile tanışmak istediğine dair daha detaylı bilgi : 

• HUR  aktif yaşlanma, rehabilitasyon ve wellness piyasası için egzersiz çözümleri üreten, dünya lideri bir 
üreticidir. HUR’un görevi, en iyi konseptleri ve ürünleri hayat boyu güçlülük için sağlamaktır. HUR, 
rehabilitasyonu kolaylaştıran ve uygulatan medikal araçlar sunar. HUR’un bilgisayara dayalı sistemi, otomatik 
raporlar ve kişiselleştirilmiş egzersizler sunar.  Genel olarak tasarımı, modern teknolojisi, az yer kaplama özelliği, 
sessiz ve kolay kullanımıyla, atletlere, yaşlılara, tekerlekli sandalye kullanıcılarına, düzenli egzersiz yapmak 
isteyenlere ve rehabilitasyondaki hastalara etkili ve güvenli egzersizler sunar.   

 
• Isku kalite ve endüstriyel yenilikte 1928’den beri Fin uzmanlığında liderdir. Isku’nun hedefi, müşterilere sorumlu 

üretim güvencesi vererek, yüksek kalitede mobilyalar sağlamaktır. İsku’nun, ofis, okul ve sağlık çözümleri, sık sık 
farklı çalışma ortamına tüm dünyada tanıtılmaktadır.   
 

• Merivaara  ameliyathane gereçleri ve entegrasyon sistemleri, ameliyat masaları, medikal ışıklar, sedyeler, 
hastalar için tekerlekli sandalye ve hastane yatakları sağlar. Hastaneler, poliklinikler, ev bakım hizmetleri ve 
bakım evleri için  pek çok araç ve çözüm önerisi sağlarlar.  
 

• M-Files  insanların bilgiye ulaşıp daha etkin bir biçimde kullanmalarına yardım ederek iş verimini arttıran bir 
sonraki kuşak akıllı bilgi idaresi platformu sunar.  Geleneksel içerik idaresi sistemlerine (ECM) karşın, M-Files, 
varolan sistemleri ve süreçleri ya da veri geçişi talep etmeden, kuruluşlar arası bilgi, içerik ve sistemleri 
birleştirir.  
 

• 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.  
 

http://www.hur.fi/en
http://www.hur.fi/en
https://www.isku.com/en/
https://www.isku.com/en/
https://www.merivaara.com/Products/Segments/
https://www.m-files.com/en/about-m-files
https://www.m-files.com/en/about-m-files
https://www.m-files.com/en/about-m-files
https://www.originalrepack.com/service/


Air0 Ltd. 
air0.fi 
Valle Kulmala 

Ne sunuyoruz?  

• Dünyanın en iyi iç mekan hava 
arıtımı 

• Şu anda, iki bağımsız model ile 
gelmekte: 
– smAIRt600 evler ve küçük alanlarda 

kullanım için(60 m2’ye kadar) 

– smAIRt1200 ticari ve büyük alan 
kullanımı için(120 m2’ye kadar) 

 

Rekabet üstünlükleri 

• Air0 diğer arıtıcılara göre birkaç 
avantaj sunar: 
– Arıtıcıdan çok yüksek hava akımı 

büyük alanlarda bile etkili arıtım 
sağlar. 

– İnsanlar için hayati öneme sahip en 
küçük molekülleri bile yüksek verimle 
filtreleme 

– Dünyada tek tasarım arıtma çözümü  

– Mobik kullanıcı arayüzü 

– Düşük ses oranı 

– Hayat boyu yüksek filtre bu da 
hayatboyu harcamalara rekabet 
niteliğinde 



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 

Aradıkları:  

• Müşteri 

• Ortak 

• Yatırımcı 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

 

• Potansiyel dağıtımcılarla ve iç hava arıtımı 
ile ilgili ajanslarla (varolan satım kanalları 
ile hoteller, ofisler, spor salonları, 
sinemalar, özel okullar ve anaokulları, 
havaalanları, villalar, üst düzey daireler gibi 
alanlarında üst düzey müşterilere sahip 
olan) tanışmak istiyoruz.  

• Bu tip müşterilerle direkt olarak 
tanışmaktan da memnun oluruz.  

• Yatırımcılarla konuşmaktan her zaman 
mutlu oluruz.  



Benecol ( Raisio) 

http://www.benecol.com/ 
Jarno Lehto (jarno.lehto@raisio.com) 

Ne sunuyoruz? 

• Lisanslandırmada  dünyada lider 

kolestrol düşürücü marka 

 

• Kâr sağlayan ve büyüyen işlevsel 

gıda kategorisine hızlı giriş 

 

• Kazan kazan ilkesine dayalı 

ortaklık. Bizim odağımız iş 

ortağımızın büyümesidir. Telifsiz, 

lisans ücretsiz, sadece paylaşılan 

başarı.  

 

Rekabet üstünlüğü 

• Benecol – dünyaca ünlü kolestrol düşürücü 
marka. 

 
• Anahtar teslim çözümleri, tüm kilit iş 

alanlarında özel destek modeli ile rekabet 
üstünlüğü 

 
• Benecol ürünleri dünya çapında hazır 

kahvelerden gıda takviyesine farklı ürün 
çeşitlerinde kullanılmakla birlikte en iyi 
satış yapan ürünler süt ve süt ürünleri 
(örneğin içilebilir yogurt, süt bazlı 
içecekler vb.) segmentinde yer almaktadır. 
Tüm Benecol ürünlerinde bulunan aktif 
bileşen Plant Stanol, hemen hemen her 
türlü yiyecek veya içecekle karıştırılabilir.  
 
 



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 

Aradıkları:  

• İşlevsel/sağlıklı gıda kategorisine 
girmek isteyen ya da varlığını 
güçlendirmek isteyen gıda üretim 
firmaları 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Tercihen süt ve süt ürünleri 
üreticileri  



Health Innovation Village / Zanitaz 
Facebook.com/healthinnovlge 
Mikko Kauppinen 

Ne sunuyoruz?  

• Sağlık hizmeti, lojistik ve en iyi 
kullanıcı deneyimi odağı olan 
şirketlere, orijinal teknolojiler 
getiriyoruz.  

 

Rekabet üstünlüğü 
 

• Sağlık hizmeti, lojistik ve en iyi 
kullanıcı deneyimi odağı olan 
şirketlere, orijinal teknolojiler 
getiriyoruz.  



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 

Aradıkları:  

• Müşteri 

• Ortak 

• Yatırımcı 

 

• İstanbul’da olan irtibatlar: 
İstanbul’daki GE Innovation 
Merkezi  

 

 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Sağlık hizmeti, medikal 
teknoloji(medtech), denizcilik, otomotiv 
ve müşterilerini memnun etmek ve yazılım 
uygulamalarına çekmek isteyen herkes. 



 
 
 
HUR  
www.hur.fi  
Seppo Nevalainen 

 
 
 
 
 
 

• Aktif yaşlanma, rehabilitasyon ve 
wellness/sağlık merkezleri için 
egzersiz çözümleri üreten, dünya 
lideri bir üreticidir. HUR’un görevi, 
en iyi konseptleri ve ürünleri 
hayat boyu güçlülük için 
sağlamaktır.  

 

Rekabet üstünlüğü 
 

• HUR ürünleri etkili ve güvenilir 
egzersizler sunar.  

• HUR, rehabilitasyonu 
kolaylaştıran araçlar sunar. Hur’un 
bilgisayara dayalı sistemi, 
otomatik raporlar ve 
kişiselleştirilmiş egzersizler sunar. 

http://www.hur.fi/


İstanbul’daki B2B Buluşmaları 

Aradıkları:  

• Ortaklar 

• Müşteriler  

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Sağlık bakımı 

• Sağlık hizmetleri  

• Spor 



 

Rekabet üstünlükleri 
 

• Geniş bir kullanım alanine sahip 
olmasının yanı sıra Isku, mobilyalarda 
mikroplara karşı özellikler de sunar.   

• Kalite standartlarına sıkı bir bağlılıkla 
Finlandiya’da yapılır.  

 
 
Isku Interior Oy Finland 
https://www.isku.com/  
Jagan Krishna 

 
 
 
 
• Okullar, hastaneler be ofisler için bütünsel 

mobilya ve iç mimari çözümleri  

 

• Isku’nun sağlık koleksiyonu, dünyanın 
hastane ortamlarındaki enfeksiyon 
yayılmasını, konfordan ve tasarımdan taviz 
vermeden, %60’a kadar kesen ilk  
koleksiyonudur.  

 

• Isku’nun yenilikleri, kimyasal madde 
kullanmadan, yüzeyler, kumaş ve kaplamada 
aktif olarak bulaşmayı engelleyen doğal bakır 
ve gümüş teknolojisine bağlı olup 
kullanıcılara güvenli bir seçenek sunar.   

 

Ne sunuyoruz?  

https://www.isku.com/
https://www.isku.com/


İstanbul’daki B2B Buluşmaları 

Aradıkları: 

• Müdürler, alıcılar, okul 
yöneticileri, kolejler, üniversiteler, 
enstitüler vs.  

• Hastane sahipleri, yöneticileri 

• Sağlık sektörü alıcıları 

• Mimarlar & Tasarımcılar (okul, 
sağlık hizmeti ve ofis ortamı 
vertikali alanlarında) 

• Mobilya satıcıları 

 

 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Eğitim sektörü – Okullar, Kolejler, 
Üniversiteler 

• Sağlık hizmeti – Hastaneler, 
Klinikler, Sağlık meslek okulları  

• Ofisler  

• Mimarlar & Tasarımcılar (okul, 
sağlık hizmeti ve ofis ortamı 
vertikali alanlarında) 



Merivaara 
www.merivaara.com  
Medya ilişkileri: 
Josefin Hoviniemi 

Ne sunuyoruz? 

• Merivaraara, 
ameliyathaneler ve cerrahi 
bölümlere bölümlere 
çözümler getirmeye 
odaklandığı gibi 
entegrasyon ve  görüntü 
idaresi sistemleri, ameliyat 
masaları, medikal 
ışıklandırma, sedye, hastalar 
için tekerlekli sandalye, 
hastane yatakları da sağlar.  

 

Rekabet üstünlüğü/Faydalar 
 

• Merivaara, sağlık hizmeti 
profesyonellerine rahat mobilya ve 
akıllı sistemler ile yardım eder. 

• Müşterilerimizin kullanıcı deneyimi 
ve taviz vermediğimiz kalitemiz 
Merivaara’nın firma kültürüdür. 
Merivaara çözümleri tasarlar ve 
geliştirirken, sağlık personellerinin 
titizlik gerektiren alanlarını daha iyi 
anlamaya odaklanır. Kolaylık, 
kullanışlılık ve daha rahat alanlar 
ile, sağlık personelleri yaptıkları en 
iyi işe odaklanabilirler – 
etraflarındaki araçlarla değil 
hastalarla ilgilenmek.  



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 
 

Aradıkları:  

• CEO’lar, hastanelerden ve özel 
kliniklerden CFO’lar  

• İnşaat endüstrisinden CEO’lar, 
hastane, klinik yapımında çalışan 
mimarlar 

 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici? 

• Sağlık sektörü 

 



M-Files / Mechsoft 
www.m-files.com / www.mechsoft.com.tr 
Kimmo Järvensivu / Gökhan Erdogdu 

Ne sunuyoruz? 

• Akıllı Bilgi & Dosya Yönetimi  

• Anahtar iş süreçlerinin 
otomasyonu: 
– Proje yönetimi  

– Kontrat yönetimi 

– Kalite & uyum yönetimi  

– Faturalama 

– İnsan Kaynakları yönetimi 

 

Rekabet üstünlükleri  
 

• M-Files, kuruluşların dosya ve diğer bilgi 
yönetimini önemli ölçüde geliştirecek 
olan, Kurum İçeriği Yönetimi(ECM) için 
yazılım çözümleri ve hizmetler sunar.  

 

• Ödüllü çözüm: piyasa analizleri firmaları 
M-Files’ı ECM piyasasında ve piyasada yol 
gösterici lider taşeron olarak dünyanın 
önde gelen oyuncularından biri olarak 
seçti.  

 

• Sonuncu inovasyon: Akıllı Bilgi Yönetimi 
(Intelligent Metadata Layer) – bilginin 
nerede depolandığının (SharePoint, Box, 
Network folders, …) arabirimi 
gözetmeksizin, tüm bilgilerinize M-Files ile 
ulaşım. (veri geçişi talep etmez.) 

https://www.m-files.com/en/accolades
https://www.m-files.com/en/accolades
https://www.m-files.com/en/accolades


İstanbul’daki B2B Buluşmaları 

Aradıkları:  

• Çözümler için yeni kullanıcılar –  Türk  
kişiselleştirmesi yerel ortağımız tarafından 
sağlanabilir.  

• 200’den fazla Türk şirket M-Files’ı 
kullanmaktadır. Bunların arasında; Ford, 
Istanbul Yeni Havaalanı ve Eureko vardır. 

 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Sigorta, holding, inşaat, enerji firmaları – 
Genellikle dijitalizasyon/akıllı bilgi 
yönetimi ile ilgilenen firmalar 



Company Name 
www.originalrepack.com 
Jonne Hellgren 

Ne sunuyoruz?  

• Tekrar kullanılabilir ve 
dönüştürülebilir sevkiyat paketleri 

 

Rekabet üstünlüğü  

• RePack, dünyayı çöpten 
kurtaracak olan  geri 
dönüştürülebilir paketleme 
sistemidir. 

• İnsanları ve parakendecileri iyilik 
döngüsünde bir araya getirir. 

• Hızla büyüyen probleme çok kolay 
bir çözüm 



İstanbul’daki B2B Buluşmaları 

Aradıkları:  

• Müşteri  

• Üretici  

 

Hangi sektörler sizin için daha ilgi 
çekici?  

• Giyim e-ticareti 

• Polipropen çanta üreticileri  



B2B-toplaniti için burada rezervasyon yapabilirsiniz 

 
• https://www.surveymonkey.com/r/B2BmeetingswithFinnishC

ompanies9Nov2017 

 

• Finlandiya Firmamlalar hakkında daha fazla bilgi burada 
bulabilirsiniz: 

http://www.finland.org.tr/public/default.aspx?contentid=36715
9&nodeid=37333&contentlan=2&culture=en-US 

 
• Updated 25.10.2017 

 

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

