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Maakuntien Parhaat -merkin käyttöoikeushakemus
Luottamuksellinen

1. Hakijan yhteystiedot
Yrityksen /
valmistajan
nimi
Yrittäjien nimet
Osoite
Puhelinnumero

Faksi

Sähköposti
Kotisivut
Kunta

Maakunta

Hakemukseen liittyviin tiedusteluihin vastaa yrityksessämme
Nimi

Puh.

2. Yrityksen toimiala
alkutuotanto
elintarvikejatkojalostus
käsi- ja taideteollisuus
maaseutumatkailupalvelut
muu, mikä
3. Yrityksen ne tuotteet ja palvelut, joille haette merkin käyttöoikeutta
(mahdollisimman yksityiskohtainen tuote- tai palveluluettelo tärkeysjärjestyksessä)
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4.

Yrityksen arvioitu liikevaihto tälle vuodelle (tai viime vuodelle)

5. Kuinka monta henkilöä yritys työllistää arviolta tänä vuonna tai työllisti viime
vuonna?

Entä kuinka paljon tuotatte tavaroita tai palveluita kuukaudessa tai vuodessa?
(kappaleina, kiloina, litroina tai asiakasmäärinä)

6. Tuotteiden pääraaka-aineiden pääasiallinen hankintatapa
yritys tuottaa / viljelee itse
yritys ostaa lähialueen tuottajilta / poimijoilta
yritys ostaa tukkuliikkeestä
muu hankintatapa, mikä
7. Miten varmistatte
a)

raaka-aineiden alkuperän ja laadun?

b)

lopputuotteiden laadun?

8. Toiminnan laadun arviointi
A) Merkkivaatimusten täyttyminen
o

toiminta- / laatujärjestelmä (ISO 9001)

o

maaseutumatkailun majoitustilojen MALOluokitus

o

viranomaisen hyväksymä
omavalvontasuunnitelma

B) Toiminnan ulkopuolinen arviointi
o

laatujärjestelmäauditointi (ISO 9001)

o

kilpailukykyarviointi

o

maaseutumatkailun kulttuurikartoitus
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C) Osallistuminen koulutuksiin
o

Laatutonni

o

Palvelua Sydämellä -koulutus

o

Tunne Turvaa -turvallisuuskoulutus

9. Mihin yrityksenne kehittämiseen tai tuotteidenne markkinointiin liittyviin asioihin
haluaisitte koulutusta tai neuvontaa? Merkitkää kolme tärkeintä asiaa rastilla.
strateginen suunnittelu
johtaminen
kilpailukyvyn
kehittäminen
markkinoinnin
suunnittelu
pakkauksen suunnittelu
hinnoittelu

logistiikka, sähköiset
tilausjärjestelmät (ovt)
myyntityö
oman esitteen
suunnittelu
muu, mikä

10. Mikä on Teille / yrityksellenne sopivin koulutusajankohta?
Mikä kuukausi?
Sopivin koulutuksen
kesto?
11. Mitkä ovat yrityksenne tärkeimmät asiakkaat ja asiakasryhmät?

12. Mikä on yrityksenne markkina-alue ja missä tuotteenne ovat nyt myynnissä?

13. Mitä tunnuslukuja ja asioita seuraatte liittyen yrityksen talouteen, asiakassuhteisiin
ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen?
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14. Mitä vertailutietoja ja tunnuslukuja toivoisitte saavanne käyttöönne toisista
yrityksistä oman yrityksenne toiminnan kehittämisen tueksi?

15. Muita ajatuksia ja toiveita Maakuntien Parhaat -merkin kehittäjille

Hakemukseen liitetään esite tai valokuvia, tuoteseloste, hinnasto, elintarvikkeiden
etiketit erilliselle paperille liimattuina ja näyte tuotteesta. Hinnastosta on käytävä
ilmi ovatko hinnat tukku- vai vähittäishintoja ja sisältyykö hintaan alv. Valokuvat
pyydetään lähettämään mieluiten sähköpostitse.
Vakuutamme hakemuksessa annetut tiedot oikeiksi. Sitoudumme noudattamaan
Maakuntien Parhaat -merkin sääntöjä ja ilmoittamaan ProAgria Maaseutukeskusten
Liitolle tuotteen kotimaisuusasteeseen ja laatuun vaikuttavista merkittävistä
muutoksista.
Päiväys
Allekirjoitus
Nimen selvennys

Hakemus ja tuotenäytteet lähetetään osoitteella
ProAgria Maaseutukeskusten Liitto
Sara Raijas
PL 251
01301 VANTAA
Käyntiosoite: Urheilutie 6 D, 01370 Vantaa (Tikkurila)
Lisätietoja sara.raijas@proagria.fi, puh. 020 747 2432
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