
Startti Plus är en kostnadsfri sakkunnigtjänst anordnad av 
TE-byrån till kunder som nyss inlett sin företagsverksamhet. 
Du får handledning i att eff ektivera din försäljning samt i 
att förbättra ditt marknadsföringskunnande. 

Med Startti Plus tjänsten gör du tillsammans med en sakkun-
nig en konkret utvecklingsplan gällande din försäljning så 
att förutsättningar för lönsam aff ärsverksamhet och tillväxt 
blir möjligast bra. Tjänsten produceras av våra samarbets-
partners som du fritt kan välja bland. 

Noggrannare information om StarttiPlus tjänsten får 
du med epost från Nylands TE-byrå under adressen 
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi . 
Vi önskar dig och ditt företag framgång!

GÖR EN KOSTNADSFRI 

UTVECKLINGSPLAN 

FÖR DITT FÖRETAG
För strålande framgång behöver du en strålande plan.

Fredrik Pressler
direktör för företagstjänster

Antti Vaittinen 
utvecklingschef

Tiina Whiley
utvecklingschef

Peter Backman
utvecklingschef

Siiri Anttila
tjänsterådgivare

Vi betjänar kostnadsfritt och med förtroende företagare i Borgå och
Lovisa samt i Askola, Mörskom, Lappträsk och Pukkila.  

Tidsbokning: www.posintra.fi , info@posintra.fi  eller 050 597 3887

StarttiPlus

vem är dina kunder

hur når du dem 

hur får du kunderna att upprepat köpa från dig

En välgjord utvecklingsplan skapar framgång för ditt företag en lång tid 
framöver. Vi i Posintra känner de östnyländska marknaderna och har till-
gång till nätverk och sakkunniga. Vårt kunnande står till förfogande när du 
utvecklar ditt företag!

Vårt rådgivarteam betjänar dig på fi nska, svenska och engelska. 

Välkommen!
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TILLSAMMANS MED POSINTRA FÖRDJUPAR DU 
DIN AFFÄRSIDÉ GÄLLANDE BL.A. 



EN STARTANDE FÖRETAGARE BEHÖVER 
KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS 

Oberoende om ditt företag är stort eller litet, behöver du samarbetspartners, nätverk och kunder. Med hjälp av 
nyföretagarcentralerna får du lönsam aff ärsverksamhet och du kan undvika de värsta fallgroparna. Av de företag 
som erhållit rådgivning via oss är 90 % fortfarande verksamma efter två års verksamhet och 80 % efter fem år.

Via nyföretagarrådgivningen får du kontakter till sakkunniga inom olika branscher. Inom nyföretagarcentralernas 
sakkunnignätverk fi nns i huvudstadsnejden och i Nyland sammanlagt 444 sakkunniga inom olika branscher av 
näringslivet. Deras kunnande och kunskap fi nns till ditt förfogande!

GÖR SÅ HÄR 
När du erhållit startbidragsbeslutet, kan du ansöka om StarttiPlus tjänsten. Tag kontakt med Nylands TE-byrå och 
berätta att du vill utnyttja möjligheten att vidareutveckla ditt företag via Startti Plus tjänsten.

Detta gör vi 
Det är bra att reservera 1–2 timmar tid för träff en i nyföretagarcentralen. Innan träff en kommer företagsrådgivar-
en att bekanta sej med den aff ärsplan och de lönsamhetskalkyler som du tidigare uppgjort. Under träff ens gång 
koncentrerar vi oss på ditt företag och ditt verksamhetsområde samt ser på det tilltänkta kundunderlaget och 
hur man kunde nå försäljningsmålen bl a med hjälp av digital marknadsföring och sociala medier. Du får också en 
konkret plan till ditt förfogande gällande försäljning och marknadsföring med förslag till utvecklingsåtgärder. 
Du kan direkt boka tid med din företagsrådgivare för fl er träff ar eller med andra sakkunniga. Våra tjänster är 
kostnadsfria och allt sker i förtroende.

BORGÅ, LOVISA, ASKOLA, MÖRSKOM, LAPPTRÄSK, PUKKILA

Utvecklingsbolaget Posintra Oy (Nyföretagarcentralen för Borgå-Lovisa området). 
Kundbetjäning: Krämaregatan 4 a, 06100 BORGÅ eller Brandensteinsgatan 11, 07900 LOVISA. 
Vid behov även på andra orter. Kontakta vår tidsbokning för kundbesök.

Utvecklingsbolaget Posintra Oy ger skräddarsydd rådgivning och handledning i företagets alla livsskeden. 
Vi hjälper i grundandet av företaget, i utvecklandet av aff ärsverksamheten, vid internationalisering samt 
vid olika utmanande situationer. Vi hjälper även vid generationsväxlingar och företagsköp.

StarttiPlus

Med hjälp av företags-
rådgivarna och de sak-
kunniga får ditt företag 

en fl ygande start!


