StarttiPlus

TULE TEKEMÄÄN MAKSUTON

KEHITYSSUUNNITELMA
YRITYKSELLESI
Loistavaan menestymiseen tarvitset loistavan suunnitelman.
POSINTRAN KANSSA PUREUDUT LIIKEIDEASI
AVAINASIOIHIN ALKAEN
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yrityspalvelujohtaja

1

keitä asiakkaasi ovat

2

miten tavoitat heidät

3

miten saat asiakkaat ostamaan sinulta aina uudestaan

Huolella toteutettu kehityssuunnitelma luo yrityksellesi askelmerkit
tulevaisuuteen. Me Posintrassa tunnemme Itä-Uudenmaan markkinat,
sidosryhmät ja asiantuntijat. Saat käyttöösi osaamisemme yritystoimintasi
kehittämiseksi.
Neuvontatiimimme palvelee sinua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Antti Vaittinen
kehityspäällikkö
Tiina Whiley
kehityspäällikkö
Peter Backman
kehityspäällikkö
Siiri Anttila
palveluneuvoja

Tervetuloa!

Palvelemme maksutta ja luottamuksella Porvoon, Loviisan, Askolan,
Myrskylän, Lapinjärven ja Pukkilan yrittäjiä.
Ajanvaraus: www.posintra.fi, info@posintra.fi tai 050 597 3887

StarttiPlus 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. Tarkemmat tiedot StarttiPlus -palveluun hakeutumisesta saat sähköpostitse Uudenmaan TE-toimistosta
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.
Menestystä Sinulle ja yrityksellesi!

StarttiPlus
UUSI YRITTÄJÄ TARVITSEE ASIAKKAITA JA KUMPPANEITA
Olipa yritystoimintasi pientä tai suurta, tarvitset kumppaneita, verkostoja ja asiakkaita. Uusyrityskeskuksen
avulla syntyy kannattavaa yritystoimintaa ja voit välttää sudenkuopat. Meillä neuvonnassa olleista yrityksistä
kahden vuoden kuluttua 90 % ja viiden vuoden kuluttua 80 % on edelleen toiminnassa.
Uusyrityskeskuksen neuvonnan avulla saat kontakteja eri alojen asiantuntijoihin. Pääkaupunkiseudun ja
Uudenmaan uusyrityskeskusten asiantuntijaverkostoissa on yrityselämän eri aloilta yhteensä 444 asiantuntijaa,
joiden tiedot ja taidot ovat alkavien yrittäjien käytettävissä.
Yritysneuvojien ja asiantuntijoiden avulla lentävä lähtö yrittäjyyteen.

TOIMI NÄIN
Kun olet saanut starttirahapäätöksen, voit hakeutua Startti Plus -palveluun. Ota yhteys Uudenmaan TE-toimistoon ja kerro halukkuudestasi yrittäjäosaamisesi jatkokehittämiseen.

Teemme tämän
Tapaamiseen uusyrityskeskuksessa sinun on syytä varata 1 – 2 tuntia aikaa. Ennen tapaamista, yritysneuvoja
tutustuu aiemmin tekemääsi liiketoimintasuunnitelmaan ja kannattavuuslaskelmiin. Tapaamisen aikana keskitymme sinun yritykseesi ja alaasi – toivottuun asiakaspohjaan ja sen tavoittamiseen esimerkiksi hyödyntämällä digitaalista markkinointia ja sosiaalista mediaa. Saat tapaamisesta myös kättä pitempää, sillä käyttöösi saat
myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelman toimenpide-ehdotuksilla. Jatkotapaamiset ja asiantuntijakäynnit sovit uusyrityskeskuksen yritysneuvojan kanssa. Palvelumme on luottamuksellista ja maksutonta.

PORVOO, LOVIISA, ASKOLA, MYRSKYLÄ, LAPINJÄRVI, PUKKILA
Kehitysyhtiö Posintra Oy (Porvoo-Loviisa alueen uusyrityskeskus).
Asiakaspalvelu: Rihkamakatu 4 a, 06100 PORVOO tai Brandensteininkatu 11, 07900 LOVIISA
Tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla. Ota yhteyttä ajanvaraukseen asiakaskäyntiä varten.
Kehitysyhtiö Posintra Oy antaa räätälöityä neuvontaa ja ohjausta yritysten tarpeisiin niiden elinkaaren kaikissa
vaiheissa. Me autamme sinua yrityksen perustamisessa, liiketoimintasi kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja
haasteiden kohdatessa. Me neuvomme myös sukupolvenvaihdossa ja yrityskaupoissa.

