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Lapland Food Club valittiin Suomen ainoana kaupallisena edustajana 

maatalouskomissaarin vientimatkaseurueeseen  

Kiinan Shanghaihin suuntautuvaan EU:n korkean tason 

vienninedistämisdelegaatioon on valittu Rovaniemen Kehitys Oy:n vetämä 
vientihanke Lapland Food Club, jonka luoman brändin alle on koottu useita 

lappilaisia elintarviketuottajia. Matkalle oli yhteensä 180 hakijaa 24:stä EU-
maasta. 

Toukokuun 14. päivänä matkaan lähtevässä, maatalouskomissaari Phil Hoganin 

johtamassa delegaatiossa on mukana Lapland Food Clubin vetäjä Juho Ikonen. Ikonen on 

noin 70-jäsenisen delegaation ainoa suomalainen kaupallisen puolen edustaja. Mukana on 

muun muassa maailman tunnetuimpia, eurooppalaisia brändejä kuten Moët & 

Chandonin shampanja, Parman kinkku ja Torresin viinitalo.  

”Olemme arvokkaassa seurassa, joten pääsy mukaan näin korkean tason matkalle 

osoittaa Lapin herkkujen eteen tehdyn työn tuottavan tulosta. Yhdessä lappilaisten 

pientuottajien kanssa olemme onnistuneet luomaan kansainvälistä kiinnostusta, 

uskottavuutta ja potentiaalia omaavan konseptin, brändin ja uuden tuoteperheen ”, 

Juho Ikonen kertoo. 

EAKR-rahoitteisen Lapland Food Club -vientihankkeen kokoamaan tuoteperheeseen kuuluu 

mm. marjapohjaisia kastikkeita ja hilloja, marjamarmeladeja, marjoista ja yrteistä 

valmistettavia eväspatukkoja, yrttipohjaisia ravintolisiä sekä premium-lihatuotteita.  

”Brändilupauksemme on maailman puhtaimpien raaka-aineiden hyvät 

terveysominaisuudet. Olemme myös kiinnittäneet erityistä huomiota raaka-aineiden 

hankintaan, valmistusprosessiin ja logistiikkaan, jotta pystymme vastaamaan 

kysyntään ja toimitusvarmuuteen”, kertoo Ikonen.  

EU:n maatalouskomissaarin vientimatka ajoittuu Kiinan suurimman elintarvikealan 

tapahtuman, SIAL China 2018 -messujen yhteyteen. Matkaan sisältyy 

vienninedistämistapahtumia, ennalta sovittuja BtoB-tapaamisia sekä lehdistötilaisuus, jonne 

on tulossa yli 100 kiinalaista journalistia.   

High Level Mission to China 
• Vienninedistämismatka, jonka järjestää maatalouskomissaari Phil Hogan 
• Hakijoita matkalle 180 organisaatiota 24:sta EU-maasta 
• Etukäteen sovitut myyntitapaamiset kiinalaisten ostajien kanssa 

• Osallistumisen vahvistanut lähes 100 Kiinan median edustajaa 
• Lapland Food Club on Suomen ainoa kaupallinen edustaja 
• Kiinan suurimmat elintarvikemessut http://www.sialchina.com/ 
 
Lapland Food Club 
• EAKR-vientihanke, jossa kootaan yhden brändin alle lappilaisia elintarviketuottajia 

• Tuotteet ovat puhtaita jalosteita Lapin marjoista ja villiyrteistä 
• Erikoisuutena myös Northern Lights Beef -lihatuotteet 
• Rovaniemen Kehityksen vetämä hanke tukee hallituksen kärkihankkeena olevaa elintarvikevientiä 
• Primääriset vientialueet Saksa ja Kaukoitä 
• Hankkeen kesto: 01.05.2017 - 31.12.2018 
• Rahoittajat: Lapin Liitto, Rovaniemen kaupunki sekä osallistuvat yritykset  

https://laplandfoodclub.com/en/ 
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