Hyvät eväät

ETEENPÄIN

YRITYKSILLE SIIVET
Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa

UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille
Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat asiantuntevaa
apua ELY-keskuksesta. Tarjoamme yrityksesi kehittämistarpeisiin ja muutostilanteisiin
Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä palveluita liiketoimintasi
eri osa-alueiden kehittämiseen.
Palvelut on tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa
kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Yritysten kehittämispalvelut
ovat kustannustehokas tapa kehittää yritystäsi pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti.
Käänny puoleemme, kun tavoitteitasi ovat esimerkiksi:
• Kasvu ja kannattavuuden parantaminen

• Johtamisen kehittäminen

• Yritystoiminnan uudistaminen

• Työn tuottavuuden kasvattaminen

• Markkinoinnin ja
asiakkuuksien parempi hallinta

• Tuotekehitys ja uusien ideoiden
tai keksintöjen kaupallistaminen

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Yritysten kehittämispalvelut antavat
yrityksille HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN
Autamme sinua löytämään yrityksesi kehittämiskohteet ja hyödyntämään tehokkaasti
asiantuntijapalveluita. Uudet yritysten kehittämispalvelut räätälöidään yrityksesi tarpeisiin.
• Liiketoiminnan analyysi yrityksen nykytilasta
• Kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma
yrityksesi lähtökohdista
• Joustavia, räätälöitäviä
asiantuntijapalveluita

• Tehokkaat koulutusohjelmat
avainhenkilöille
• Korkeatasoiset asiantuntijat
• Nopea ja tehokas palvelu,
yhden luukun periaatteella

HUIPPULUOKAN ASIANTUNTIJAT palveluksessasi
Vahvan valtion tuen ansiosta (jopa 80 %) palveluiden toteuttajiksi on voitu valjastaa
maan parhaat voimat. Koulutuksen ja konsultoinnin asiantuntijoilla on korkea koulutusja osaamistaso sekä erinomainen kokemus alalta. Tämä takaa yrityksellesi huipputason
palvelut, missä tahansa yrityksesi sijaitseekaan.

Uusi pk-yrityksen PALVELUPROSESSI
YRITYKSEN KEHITTÄMISKARTOITUS

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT
ANALYYSI

KONSULTOINTI

KOULUTUS

Nykytila-analyysi ja
kehittämissuunnitelma

Liiketoiminnan
konsultointipalvelut

Koulutusohjelmat
avainhenkilöille

MUUT PALVELUT
RAHOITUSPALVELUT		

TE-PALVELUT

Yritys täyttää verkossa
yrityksen kehittämiskartoituksen.
Yritys ja ELYkeskuksen asiantuntijat
saavat hyvän kuvan
lähtötilanteesta.
ELY-keskuksen
asiantuntija auttaa
yritystä eteenpäin
sopivien kehittämispalvelujen pariin.

ANALYYSI

ELY-keskuksen asiantuntijat
tutustuvat verkossa tekemääsi
kartoitukseen ja auttavat yritystäsi
eteenpäin oikeiden palveluiden
pariin. Analyysi-palvelusta saat
kokonaiskuvan liiketoimintasi
nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Suunnitelman
toteuttamiseksi saat ohjauksen
tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin
– konsultointipalveluihin, avainhenkilöiden koulutukseen tai
muihin palveluihin.
Kaikki tämä sujuvasti yhdestä
paikasta, yhdessä prosessissa.

KARTOITUS

Kokonaisvaltaista
kehittämistä
YRITYKSESI EHDOILLA

Liiketoiminnan nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma.
Päivän aikana käydään
asiantuntijan johdolla
läpi muun muassa:
- asiakkaat
- palvelu/tuote
- markkinointi
ja myynti
- jakelukanavat
- talous
- henkilöstö
- tuotanto
- verkostot
- kilpailijat

Tuettu hinta asiakkaalle
220 euroa + alv/pvä

Tuettu hinta asiakkaalle
300 euroa + alv/pvä

Valtakunnalliset
koulutusohjelmat
pk-yritysten
avainhenkilöille:
1. Kasvuun johtaminen
2. Talouden ja
tuottavuuden
johtaminen
3. Markkinoinnin ja
asiakkuuksien
johtaminen

MUUT PALVELUT

KOULUTUS

KONSULTOINTI

Liiketoiminnan
kehittäminen
eri osa-alueissa:
1. Kasvu
2. Uudistaminen
3. Tuottavuus
ja talous
4. Markkinointi
ja asiakkuudet
5. Johtaminen
ja henkilöstö
6. Innovaatioiden
kaupallistaminen

RAHOITUS
Yrityksen
kehittämisavustus
- kehittämistoimenpiteet
- investoinnit
Maaseudun kehittämisohjelman rahoitus
Tekesin rahoitus
Finnvera
TE-PALVELUT
Henkilöstön
kehittäminen ja
muutostilanteet
Yhteishankintakoulutus
Rekrytointipalvelut
Palkkatuki

Uudet YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT ELY-KESKUKSISSA
Tervetuloa oman alueesi ELY-keskukseen tutustumaan uuteen, kokonaisvaltaiseen
pk-yritysten palveluun. Tavoitteemme on edistää yritysten kasvua, uudistumista,
kansainvälistymistä ja tehokkuutta. Tarjoamme kehittyville yrityksille mahdollisimman
hyvät eväät menestykseen muuttuvassa maailmassa.
Ota yhteyttä
ja toimi näin:

1. Tee kartoitus yrityksesi lähtötilanteesta osoitteessa
www.yritystenkehittamispalvelut.fi ja lähetä se paikalliseen
ELY-keskukseen suoraan verkkopalvelusta.
2. ELY-keskusten asiantuntija tutustuu kartoitukseen ja ottaa sinuun yhteyttä.
3. Voit myös soittaa suoraan oman alueesi ELY-keskukseen ja sopia jatkosta.
Palvelunumerot löydät verkosta www.yritystenkehittamispalvelut.fi

