
Valitse osaava Startti Plus -kumppani
Me Posintrassa tunnemme erityisesti itäisen Uudenmaan markkinat, 
sidosryhmät ja asiantuntijat. Saat käyttöösi asiantuntija- 
osaamisemme ja verkostomme yritystoimintasi kehittämisen  
tueksi. Myös Posintran asiakkaat suosittelevat meitä:  
Yritysneuvontamme suositteluluku (NPS) oli viime mittauksessa  
erinomainen 80. 

Startti Plus -tapaamisessa pureudumme 
liikeideasi avainasioihin kuten

• keitä asiakkaasi ovat
• miten tavoitat heidät
• miten saat asiakkaat ostamaan sinulta aina uudestaan 

Tarjoamme Startti Plus -asiantuntijapalvelua Askolan, Loviisan  
ja Porvoon alueilla. 

Tartu toimeen ja ilmoittaudu Startti Plus -palveluun.  
Katso lisätietoa TE-toimiston sivuilta.

Saitko  
starttirahaa? 
Nyt on  
Startti Plus -palvelun aika!
Onnea uudelle yritystoiminnallesi! Starttiraha on hyvä lähtökohta yrityksen  
käynnistämiselle. Kun täydennät sitä Startti Plus -palvelulla, saat heti alkuun  
huolella toteutetun kehityssuunnitelman yrityksellesi: konkreettiset askeleet  
yrityksesi kannattavuuden, kasvun sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi. 

Startti Plus on Uudenmaan TE-toimiston tarjoama  
maksuton asiantuntija palvelu asiakkailleen, jotka  
ovat saaneet startti rahaa. 

Palvelussa saat sparrausta myyntisi tehostamiseen ja 
tukea markkinointitaidoillesi sekä kirjallisen suun-
nitelman liiketoimintasi kehittämiseen. Lisäksi voit 
saada tarpeesi mukaan jopa neljä jatkotapaamista 
myynti- ja mark ki nointiosaamisesi syventä miseksi. 

Palvelua tuottavat TE-toimiston sopimuskumppanit, 
joista voit valita mieleisesi. Tarkemmat tiedot Startti Plus 
-palveluun hakeutumisesta saat sähköpostitse 
Uudenmaan TE-toimis tosta  
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi
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KUINKA PÄÄSET STARTTI PLUS 2.0  
ASIAKKAAKSI: 

PALVELUPISTEEMME

Porvoo Lundinkatu 8   
Loviisa Brandensteininkatu 11, 2 krs

Yritysneuvonnan ajanvaraus p. 050 597 3887 tai info@posintra.fi 
Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

www.posintra.fi

Hae starttirahaa TE-toimistolta.

Kun olet saanut startti raha-
päätöksen, hae Startti Plus  
-palvelua TE-toimiston sivuilta ja 
valitse kumppanik sesi Posintra.

Otamme sinuun yhteyttä  
ja varaamme henkilö- 
kohtaisen  neuvonta-ajan.



Enemmän asiakkaita, enemmän myyntiä 
Olipa yritystoimintasi pientä tai suurta, tarvitset kumppaneita, verkostoja ja asiakkaita. Posintra toimii  
Itä-Uudenmaan uusyrityskeskuksena ja tarjoaa maksutonta neuvontaa aloittaville yrityksille. Uusyrityskeskuksen 
tuella syntyy kestäviä ja kannattavia yrityksiä.  

Posintran uusyritysneuvonnan tulokset ovat kiistattomia: viiden vuoden kuluttua 80 % aloittaneista yrityk sistä 
on edelleen toiminnassa. Palvelumme takuuna on Uusyrityskeskusten yhteinen laatujärjestelmä, joka kirittää  
meitä pysymään hyvällä tulostasolla.

Uusyrityskeskuksen neuvonnan avulla saat myös runsaasti kontakteja eri alojen asiantuntijoihin. Pääkaupunki-
seudun ja Uudenmaan uusyrityskeskusten asiantuntijaverkostoissa on yrityselämän eri aloilta yhteensä yli 400 
asiantuntijaa, joiden tiedot ja taidot ovat alkavien yrittäjien käytettävissä.

Startti Plus -tapaamisessa teemme tämän
Tapaamiseen kannattaa varata kaksi tuntia aikaa. Ennen tapaamista yritysneuvoja tutustuu  
aiemmin tekemääsi liiketoimintasuunnitelmaan ja kannattavuuslaskelmiin. 

Tapaamisen aikana keskitytään sinun yritykseesi ja alaasi – toivottuun asiakaspohjaan ja  
sen tavoittamiseen esimerkiksi hyödyntämällä digitaalista markkinointia ja sosiaalista mediaa. 

Saat tapaamisesta myös käyttöösi konkreettisen kehittämissuunnitelman  
toimenpide-ehdotuksilla. 

Jatkotapaamiset ja asiantuntijakäynnit sovitaan yritysneuvojan kanssa. 

Tervetuloa Posintran 
Startti Plus -asiakkaaksi! 
• Ilmoittaudu Startti Plus -palveluun. Katso lisätietoa TE-toimis-

ton sivuilta  ja valitse kumppaniksesi Posintra. Otamme sinuun 
yhteyttä varataksemme henkilökohtaisen neuvonta-ajan. 

• Saat asiantuntijapalvelua, joka perustuu pitkäaikaiseen  
kokemukseemme. 

• Palvelukielinämme ovat suomi, ruotsi ja englanti.

• Startti Plus -peruspalvelussa saat sparrausta myyntisi tehosta-
miseen ja tukea markkinointitaidoillesi. Saat myös konkreettisen 
kehittämissuunnitelman, joka keskittyy yrityksesi markkinoinnin 
ja myynnin edistämiseen. 

• Lisäksi voit tarpeesi mukaan saada jopa neljä jatkotapaamista 
myynti- ja markkinointitaitojesi syventämiseksi.  
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