Startti Plus

YRITTÄJYYDEN ALKUMETREILLE
www.hyria.fi/starttiplus

Tukea ja sparrausta myyntiin ja markkinointiin
Varmista uuden yrityksesi tulos ja kilpailukyky. Räätälöimme kanssasi tarpeisiisi parhaiten sopivat keinot
yrityksesi myynnin, markkinoinnin ja kannattavuuden
kehittämiseen. Yhteistyön kesto vaihtelee lyhyestä ohjauksesta kokonaisvaltaiseen, jopa useamman vuoden
kestävään kumppanuuteen.
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LÄHTÖTILANNEKARTOITUS
Käymme kanssasi lähtötilanne- ja
alkuhaastattelun.
Analysoimme yksilölliset tarpeesi ja
kartoitamme yrittäjyysvalmiutesi.
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MYYNTI- JA MARKKINOINTITOIMIEN KEHITTÄMINEN

KEHITTÄMIS- JA TOIMENPIDESUUNNITELMAT

Ohjaamme myynti- ja markkinointisuunnitelmien sekä kehittämissuunnitelmien laadinnassa ja neuvomme
tulostavoitteidesi mukaisesti.

Autamme sinua liiketoiminnan kehityssuunnitelmien ja -lausuntojen laatimisessa

Startti Plus on TE-toimiston järjestämä maksuton
asiantuntijapalvelu asiakkailleen, jotka ovat vasta aloittaneet yrittäjinä. Saat sparrausta myyntisi tehostamiseen ja tukea markkinointitaidoillesi.
StarttiPlus-palvelussa laadit asiantuntijan kanssa
konkreettisen suunnitelman myynnin kehittämisestä
siten, että edellytyksesi kannattavaan liiketoimintaan ja
kasvuun ovat mahdollisimman hyvät.
Palvelun tuottavat sopimuskumppanimme, joista voit
valita mieleisesi.

• investointisuunnitelma
• myynti- ja markkinointisuunnitelmat
• tuotto- ja tulosarviot
• kasvu- ja kehittämissuunnitelmat

Tarkemmat tiedot Startti Plus -palveluun hakeutumisesta
saat sähköpostitse Uudenmaan TE-toimistosta:
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.
Menestystä Sinulle ja yrityksellesi!
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Hyria tarjoaa ratkaisuja yrityksesi elinkaaren eri vaiheisiin. Saat ammattitaitoista ohjausta, neuvontaa ja varmuutta yrittäjänä toimimiseen sekä yritystoiminnan kehittämiseen. Rakennamme juuri sinulle sopivan kokonaisuuden
laajasta palveluvalkoimastamme.
OHJAAMME JA VALMENNAMME YLI 1000 YRITTÄJÄÄ VUOSITTAIN!
Verkostoidu ja kehity, tarjoamme mahdollisuuksia:
•
•
•
•

Boot camp - Intensiivivalmennus yrittäjyyden käynnistämiseksi ja kehittämikseksi.
Info- ja seminaaritoiminta - Ajankohtaisin tieto yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta.
Asiantuntijaluennot - Mielenkiintoisia, teemoittettuja luentoja yritystoimintasi tueksi.
Yrittäjien aamukahvit - Verkostoidu, keskustele, kohtaa muita yrittäjiä ajankohtaisten aiheiden äärellä.

Lisätietoa yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämistoimista saat nettisivuiltamme www.hyria.fi ja puhelimitse (019) 778 3000.

STARTTI PLUS -NEUVOJAMME

TOIMIPISTEET

Ulla Laine - 050 352 8515
Yrittäjyyden sekä yritysten kehittämisen
kokonaisvaltainen osaaja, jonka ohjaus- ja valmennustoimessa painopisteenä on markkinoinnin tehostaminen ja
myynnin kasvattaminen.

Varaa henkilökohtainen tapaaminen neuvojiltamme
sinua lähimpänä olevaan toimipisteeseemme.

Leena Nyman - 050 524 3590
Vankkaa osaamista yrittäjyydestä ja
yritystoimintaa suunnittelevien, sekä
yrittäjinä toimivien valmennuksesta
vuodesta 1984 alkaen. Erityisosaamisalueina tuotteistaminen ja markkinointi.
Mika Lambert - 045 800 6010
Myynnin ammattilainen, jolla on vahva
osaaminen yritysten ja yrittäjien kehittämisestä, valmennuksesta ja markkinoinnista sekä Suomessa että ulkomailla. (Päätoimialue: Espoo ja Vantaa)
Sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hyria.fi

www.hyria.fi/starttiplus

Espoo
Bertel Jungin aukio 5 (5. krs)
Helsinki
Malmin asematie 6
Hyvinkää
Torikatu 18
Järvenpää
Asema-aukio
Vantaa
Karhumäentie 3 (1. krs)

