Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 3/2020

Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.
W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely
populated communities) tarjoaa apua ja kannustusta pohjoiskarjalaisille
naisille erilaisiin yrittäjyyden haasteisiin. Hankkeessa tuetaan naisia,
jotka haluavat yrittäjiksi, autetaan tunnistamaan jo olemassa olevien
yritysten liiketoimintapotentiaalia, järjestetään koulutuksia ja
panostetaan kohdennettuihin yritysneuvontapalveluihin. Lisäksi yrittäjille
tarjotaan mahdollisuus verkostoitua sekä kansallisesti että
kansainvälisesti vertaismentorointiohjelman avulla liiketoiminnan
kehittämiseksi.

Osallistu kevään koulutuksiimme - nyt verkossa!
Tervetuloa kevään koulutuksiimme, jotka toteutuvat vallitsevasta tilanteesta
johtuen nyt webinaareina! Webinaarit ovat yrittäjille maksuttomia. Tervetuloa
oppimaan ja verkostoitumaan!

Webinaari: Kriisiviestinnän ABC
ti 7.4. klo 8:30-10
Kouluttajana Anu Ruusila, Cordial Communications Oy
Ei ennakkoilmoittautumista, osallistumaan pääset tästä linkistä
Kriisi mielletään usein yllättäväksi ja suureksi tapahtumaksi. Useimmiten kuitenkin kriisi
kehkeytyy pienemmistä häiriötilanteista ja paisuu kohuksi kuin pullataikina. Varmaa on, että
kriisistä selviää harvoin viestimättä. Kriisit eivät myöskään tunne yrityksen kokorajoja tai
kunnioita toimialueita. Tule kuulemaan ja kyselemään, kuinka viestimällä voi välttyä
kriiseiltä ja kuinka toimia, jos kriisi kuitenkin yllättää!
Webinaari: Itsensä johtaminen
ti 21.4. klo 8:30-10
Kouluttajana Satu Koskinen, Boardcoach Oy
Ei ennakkoilmoittautumista, osallistumaan pääset tästä linkistä

Webinaari: Muutos mielellä - Stress Away
ti 5.5. klo 8:30-10
Kouluttajana konseptin kehittänyt Päivi Korhonen
Ei ennakkoilmoittautumista, osallistumaan pääset tästä linkistä

Innovaatio- ja tuotteistamisviikonloppu:
Ajatusta arkeen - ideaa luonnosta 5.-6.6. (siirtynee 28.-29.8.)
Tervetuloa osallistumaan innnovaatio- ja tuotteistamisviikonloppuun pela 5.-6.6.2020 (siirtynee 28.-29.8. riippuen koronatilanteesta)
Viikonlopun aikana saat tukea liiketoimintasi kehittämiseen ideasta
tuotteeksi
Koulutus tapahtuu n. 15 hengen porukalla luonnon helmassa Villa
Ruusulassa Rääkkylässä, ja viikonloppuun sisältyy myös Mindfulness-osio
Kouluttajina toimivat Jani Siivola (Reddo Oy) sekä Kirsi Haltia (Jotava Oy)
Koulutuksen omavastuuhinta on 70 € / osallistuja. Hinta sisältää
koulutuksen, ateriat ja yöpymisen. (Majoitus 2-4 hengen huoneissa).
Sitovat ilmoittautumiset 30.4. mennessä (mukaan mahtuu 15
ensimmäistä) tästä linkistä

Alustava ohjelma
Perjantai
9.30 Aamukahvit
10.00 Tuotekehitys
12:00 Ideointilounas
13.15 Mindfullness-harjoituksesta virtaa tuotteistamiseen
15:00 Työpaja
16:00 Kahvitauko
16.15 Tuotteistamista ryhmissä
17:00 Päivän päätös
18:00 Rentoa iltaohjelmaa
Lauantai
9:00 Aamupala ja aamulenkki kävellen edellisen päivän tehtävää pohtien

10:00 Tuotekehitys jatkuu
11.15 Työpaja
12:00 Lounas
13:00 Markkinoinnin suunnittelua yhdessä, erikseen ja pareittain
16:00 Päivän päätös

Bisnesleidien virtuaalipäiväkahvit
🌹 Bisnesleidien virtuaalipäiväkahvit 🌹
Virtuaaliset päiväkahvit Bisnesleidien kesken starttaavat torstaina 26.3 klo 14 ja jatkuvat
joka arkipäivä klo 14. Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan ja saamaan vertaistukea sekä
neuvoja muilta leideiltä.

Ilmoittautuminen sähköpostilla paivi.kononen@hr-consulting.fi. Lähetämme
sinulle linkin, jolla pääset mukaan osallistumaan virtuaalisille päiväkahveille.
Virtuaaliset päiväkahvit toteutetaan etäyhteydellä Teams-ympäristössä, mutta
se ei vaadi sinulta kyseistä ohjelmaa, sähköpostiosoite riittää. Videokuvan
päällä pitäminen ei ole pakollista 😊
Kahviseurassasi Päivi, Bisnesleidien puheenjohtaja 💙

Tulossa
Pyrimme toimimaan aktiivisesti ja tukemaan teitä naisyrittäjiä myös
vallitsevien poikkeusolojen aikana. Siirrämme koulutukset ja verkostoitumisen
virtuaaliseksi, ja lykkäämme henkilökohtaista kohtaamista vaativia toimia
syksymmälle. Avaamme myös kesän jälkeen jälleen liikeideakilpailun, jossa
painopiste on erityisesti löytää innovaatioita uuteen yritystoiminnan nousuun.
Voikaa hyvin!

Verkostoidu
Liity LinkedIn-yhteisöömme, joka tarjoaa sinulle kansainvälisen
verkostoitumismahdollisuuden kotisohvaltasi!
Löydät meidät myös allaolevista kanavista:
Verkosta: http://w-power.interreg-npa.eu
Facebookista: https://www.facebook.com/wpowerproject/
Instagramista: https://www.instagram.com/wpowerproject

Tietosuoja
Olet rekisteröitynyt uutiskirjeemme tilaajaksi jossakin järjestämässämme tapahtumassa tai
lähettämällä sähköpostia. Mikäli haluat erota postituslistalta, ota yhteys helena.puhakkatarvainen@karelia.fi. Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoimien projektien tietosuojaseloste
löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja:
helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi
+358 50 430 2418
heli.hirvonen@businessjoensuu.fi
+358 400 956 178

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Karelia University of Applied Sciences · Tikkarinne 9 · Joensuu 80220 · Finland

