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JRockyCo tuo Intian lähelle
JRockyCo on portti Intian-asiantuntijamarkkinoille. 
Tunnemme paikallisen yrityskulttuurin ja ihmiset, 
ja siksi Intian mahdollisuuksien kartoittaminen on-
nistuu JRockyCon kanssa tehokkaasti. Yrityksenne 
tarpeet ja kehityskohteet avautuvat nopeasti, jo 
ensimmäisen palaverin aikana.

Voimme hoitaa puolestanne kaiken yhteydenpidon 
Intian suuntaan. Yhteistyö käynnistyy nopeasti ja 
hallitusti, ja etenemme pienestä projektista isom-
paan, askel kerrallaan.

Autamme yrityksenne kasvuun kustannustehok-
kaasti, eikä laadusta tai aikatauluista tarvitse tinkiä.

Valmis reitti itään
JRockyCo tekee Intian helmien etsimisen helpoksi 
ja yrityksesi toiminnan kannalta riskittömäksi. Tar-
joamme valmiit asiantuntijat ja yhteistyöverkostot. 
Seisomme yrityksesi rinnalla koko projektin ajan. 
Palvelukokonaisuutemme ovat joustavat, ja jokai-
nen askel vie yrityksesi kehitystä eteenpäin.

Rakennetaan kasvua yhdessä
Jokainen JRockyCon luotsaama projekti mietitään 
ja mitoitetaan yhdessä tarkkaan. Yleensä ensim-
mäinen askel on pieni ja riskitön pilottihanke, jonka 
jälkeen jatko suunnitellaan yrityksenne kehitystar-
peiden mukaan. Intian-yhteistyön on aina oltava 
yrityksellenne kannattavaa ja vaivatonta.

Yhteistyö voi jalostua kanssamme niin pitkälle kuin 
haluatte. Voitte myös jatkaa itsenäisesti eteenpäin, 
kun Intian tarjoamat mahdollisuudet ovat käyneet 
tutuiksi ja sopivia alihankintasuhteita on solmittu 
onnistuneesti. Rakennamme kanssanne pätevän 
yhteistyömallin.

JRockyCo on kokeilemisen  
arvoinen vaihtoehto, jos…
• kynnys lähteä Intiaan tuntuu korkealta.
• riskejä on yksin vaikea hallita tai hahmottaa.
• epäilette, onko Intialla annettavaa suomalaisille 

PK-yrityksille.
• intialaisia huippuosaajia on vaikea löytää.
• yritykseltänne puuttuu tietoa tai kontakteja.



• nopea, helppo ja kertaluonteinen
• ennakolta sovittu hinta, aikataulu ja laatutaso
• urakka voi olla pieni tai suuri, jopa alk. 1000 €
• yleensä  projekti- ja tuotesuunnittelua tai tuote- 

järjestelmä- ja ohjelmistokehitystä
• voi olla esim. 3D-malli, ohjelmistopaketti, käyttöliit-

tymä, tiedonkäsittely, kuten tiedonsiirto eri järjes-
telmään...

• oma tiimi/tekijä jolta ostamme tarvitsemamme  
määrän työpäiviä

• valikoimme sopivimmat tekijät verkostostamme
• kustannustehokkain vaihtoehto keskisuurissa  

projekteissa
• voi olla esim. mekaniikka, rakennus- ja arkkitehtisuun-

nittelua tai web-, PLM- ja CAD-kehitystä
• kansainvälisesti kokenut ja koulutettautunut henkilöstö
• projekti skaalautuu tarvittaessa ketterästi isommaksi 

• etsimme sinulle oikeat kumppanit
• tietoa maan yrityskulttuurista ja tavoista
• autamme asioiden hallinnassa Suomesta käsin
• tavoitteena pitkäkestoinen, luotettava ja toimiva 

yhteistyö ilman välikäsiä
• kustannustehokkain vaihtoehto pitkäkestoiseen 

yhteistyöhön Intialaisen kumppanin kanssa

JRockyCo:n kolme  
palvelua globalisaatioon:

Rocky Urakka

Rocky Työvoima
Rocky Verkosto

Rocky Verkosto
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Kaipaatko toisenlaista 
yhteistyötä Intiasta? 
Esim. valmistukseen,  
komponenttitoimittajaa...

Mietitään yhdessä!
Soita: 050 436 4310



JRockyCo hallitsee tietoa 
 ja ihmisiä
JRockyCo on tuotetiedon ja tuotteiden elinkaaren 
hallinnan (PLM) asiantuntija. Tarjoamme puolu-
eetonta osaamista tiedon luomiseen, käsittelyyn, 
järjestämiseen ja säilyttämiseen. Lisäksi etsimme 
sopivimmat työntekijät ja yhteistyökumppanit juuri 
teidän yrityksellenne.

Luottamus ja läpinäkyvyys
JRockyCo on luotettava, suomalainen yhteistyö-
kumppani. Verkosto- ja alihankintaratkaisumme 
sopivat myös pienemmille PK-yrityksille. Kans-
samme uusien mahdollisuuksien kokeileminen on 
järkevää, varmaa ja kustannustehokasta. JRocky-
Co tukee yrityksenne kasvua idän kehittyvillä 
markkinoilla.
• pitkä kokemus suunnittelusta ja tuotetiedon 

hallinnasta
• intialaisen liiketoimintakulttuurin tunteminen
• suurten yritysten palvelut pienten yritysten 

saataville
• vastuullinen ja ketterä verkostojen luoja
• valmis yhteistyöverkosto ja palvelupaketit
• PK-yritysten kasvun vauhdittaminen
• projektien käynnistäminen nopeasti
• pysyvä, suomalainen yhteistyökumppani.

Intialainen yhteistyö- 
kumppanimme Suomessa
Indianeer Consulting etsii ja välittää intialaisia 
yhteistyökumppaneita suomalaisille yrityksille. 
Venkata Gandikotalla on yli 10 vuoden tutkimus- ja 
suunnittelukokemus. Hän auttaa luomaan kauppaa 
Suomen ja Intian välille sekä löytämään luotettavia 
palveluntarjoajia ja alihankintasuhteita.
p. 044 276 0404 | venkata@indianeer.com

JRockyCo Oy
Kauppakatu 5 A 2
40100 Jyväskylä

puh. 010 292 5900
info@jrockyco.fi
www.jrockyco.fi

Kun haluat keskustella Intian 
mahdollisuuksista, ota yhteyttä!
JRockyCo:n toimitusjohtajalla on yli 20 vuoden 
kokemus tuotteiden ja tuotetiedon hallinnasta 
Suomen suurimmissa yrityksissä. Ammattiosaami-
nen ja rehellisen pelin arvostaminen avaavat ovia 
kaikissa kulttuureissa. JRockyCo:lla on maailman-
laajuinen, yli 300 asiantuntijan verkosto.
p. 050 436 4310 | jukka.kallioinen@jrockyco.fi

Venkata Gandikota,  
Indianeer Consulting

Jukka Kallioinen, 
JRockyCo


