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Esimerkkejä̈ ICT–
sektorin projekteista

IT infrastruktuuri ja palvelut, Sähköinen asiointi ja tapahtumavälitys, Myynnin ja tuotannon tukemisen
konfigurointiohjelmistot, Automatisoidut IT –tukiratkaisut, Tietoteknisten laitteiden leasing- ja elinkaaren
hallinnan palvelut, Teleoperaattori, IT palvelut, -tuki ja ohjelmistot, Teollisuuden IT ohjelmistot, tuotannon ohjaus,
Pelaamisen ohjelmistoalustat, Langattoman tukiaseman ohjelmistot, Langattoman tukiaseman valmistaja,
Internet-palvelut, Tietojen siirron ja kytkennän ratkaisuja telealan tavarantoimittajille, Konfigurointiohjelma
myynnin ja tuotannon tukemiseen, Automatisoidut IT –tukiratkaisut, Ohjelmistotalo, Tietoteknisten laitteiden
leasing- ja elinkaaren hallinta, Teleoperaattori, Liikkuvan työn ohjauksen ratkaisut, Ohjelmistoratkaisut työolojen
monitorointiin ja riskiarviointiin , ICT-ratkaisut ja palvelut, Ohjelmistotuotteet ja – ratkaisut matkailusektoriin ,
Ohjelmistoratkaisut työajan seurantaan, ICT-ratkaisujen tukkukauppa, ICT-ratkaisut ja -palvelut monilaiteympäristöihin, ICT-ratkaisut ja sähköinen asiointi, ICT-ratkaisut, palvelut ja sähköinen asiointi, ICT-ratkaisut,
palvelut, ICT-ratkaisut, palvelut, Asiakkuuden hallinnan ohjelmistot, ICT-palvelut, Kommunikaatioratkaisut,
Projektihallinnan ohjelmistotuotteet

Esimerkkejä̈ B2B–
sektorin projekteista

Materiaalien kierrätys, Apuvälineratkaisujen maahantuonti ja tukkumyynti, Kassakoneiden ja kassajärjestelmien
maahantuonti ja jälleenmyynti, Juomien maahantuonti, markkinointi ja tukkuliikemyynti, Materiaalien kierrätys,
Lemmikkieläinruokien ja –tarvikkeiden maahantuonti ja tukkumyynti, Kiinteistö- ja rakennetekniset
suunnittelupalvelut sekä kuntotutkimuspalvelut, Toimistolaitteiden jälleenmyynti, Tuotekehityspalveluiden
tuottaminen koneenrakennus-, energia-, sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle, Jätehuoltolaitteiden,
kiinteistönhoitotarvikkeiden ja kunnossapidon varusteiden myynti ja markkinointi, Leipomotoiminta,
kahvilatoiminta, Catering-palvelut yrityksille ja yksityishenkilöille, Keittiövälineiden valmistuttaminen, tukku- ja
vähittäiskauppa, Jätehuoltolaitteiden, kiinteistönhoitotarvikkeiden ja kunnossapidon varusteiden myynti ja
markkinointi, Kampaamotukkumyynti, Messuosastojen suunnittelu ja toteutus, Talotekniikan ohjausjärjestelmät,
Rakentamisen LVIS-suunnittelu, Tapahtuma-, aktiviteetti ja juhlatilapalvelut, Lavaste- ja tapahtuma-alan
toteutukset, Markkinointi ja mainonta, Life Science- alan konsulttipalvelut, Tuotekehityspalveluiden tuottaminen
koneenrakennus-, energia-, sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle, Urheiluvälineiden ja –vaatteiden maahantuonti

Comset Corporate Finance www.comset.fi Part of Nordic Growth Group www.nordicgrowth.com

2

Referenssit
Referenssit
Esimerkkejä B2C–
sektorin projekteista

Valaistussuunnittelu, Leipomotoiminta, Kahvilatoiminta, Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitopalvelut, Cateringpalvelut, Sisäverhouksen suunnittelu, Satama- ja telakkapalvelut, Moottorien jälleenmyynti, Eläinten
terveydenhuolto, Eläimien ruokintaa ja tarvikkeita, Korujen ja kellojen jälleenmyynti, Verkkorautakauppa,
Veneiden huolto ja talvisäilytys, Puutarhatuotteiden verkkokauppa, Kestävät energiaratkaisut maalämmön ja lviratkaisujen avulla, Naisten vaatteiden vähittäiskauppa, Keittiökalusteita, Kalusteasennuksia, Kylpyhuonekalusteita
ja tarvikkeita , LVI-järjestelmien myynti, asennus ja huolto, Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa,
Päivittäistavaroiden ja elintarvikkeiden vähittäismyynti, Muutto- ja kuljetuspalvelut, Hotelli- ja ravintolapalvelut,
Naisten vaatteiden ja asusteiden verkkokauppa, Hirsitalojen valmistus, Sähkö-, data- ja paloilmoitinasennu kset ,
Rakennemaalaus, Kuljetuspalvelut, muuttopalvelut, Sairaala- ja läak̈ äripalvelut, Maalämpötekniikan ja pumppujen valmistus ja jälleenmyynti, Matkailuvaunut ja -autojen, varusteiden ja varaosien maahantuonti ja
jälleenmyynti, Moottorineuvovaraosien ja -varusteiden vähittäiskauppa, Teollisuusmaalien tuotanto, tukkumyynti
ja jälleenmyynti

Esimerkkejä̈
teollisuussektorin
projekteista

Viilun ja laminaatin tuotanto puusepänteollisuudelle, Lasi- ja peilituotteiden tuotanto ja myynti, Verhoiltujen
huonekalujen valmistus, Kuivajäan
̈ valmistus, myynti ja markkinointi, Automaattisten ohutlevynkäsittelylinjojen
tuotanto, Tarkkuuskonepaja, Muovikassien valmistus, Silmälasilinssien ja piilolinssien hoitonesteiden valmistus,
Ikkunat ja ovet, Tarkkuuskonepaja, Puu- ja metallirunkoisten erikoiskiintokalusteiden valmistus, alihankinta,
Pintakäsittely, Konepajatuotanto, Kunnossapito ja elinkaaren hallinta, Muovikassien valmistus, Valomainosten
tuotanto, Hoitotasojen, portaiden ja porrastornien, tikkaiden, kaiteiden ja koneturvatuotteiden suunnittelu ja
valmistus, Konepajateollisuutta ja metallitöitä, alihankintateollisuutta, Paperinjalostusteollisuus, Pahvi- ja
pakkaustuotteiden valmistus ja myynti, Kassapöytien ja kassa- aluekaluston valmistus, Silmälasilinssien ja
piilolinssien hoitonesteiden valmistus, Potilaan siirto- ja kuljetusvälineiden suunnittelu ja valmistus, Puuteollisuus,
Hydrauliikan, pneumatiikan ja mekaanisen voimansiirron komponenttien ja varaosien valmistus, Maalien
tuotanto, Robostiikan suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus
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