Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 4/2019

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.

Tarjoa asiantuntijapalveluita hankkeellemme!
W-Power -hankkeessa järjestetään koulutuksia, sparrausta, valmennusta ja
mentorointia eri muodoissa koko hankkeen ajan.
Käynnissä olevassa puitekilpailutuksessa voit tarjota 25.8.2019 saakka
asiantuntijapalveluita seuraavissa teemoissa:
o

Digitaalinen markkinointi

o

Myynti, markkinointi ja viestintä

o

Verkostoitumistaidot ja kumppanuustoiminta

o

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa

o

Tuote- ja palvelukehitys

o

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

o

Ajankäytön hallinta, työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpito

o

Yritystoiminnan laki- ja sopimuskysymykset

o

Toiminnan- ja tuotannonohjausprosessit

o

Business coaching

o

Kansainvälistyminen ja kv. liiketoimintaosaaminen

o

Itsensä johtaminen, johtaminen ja kyvykkyyksien johtaminen

Lue lisää ja tarjoa pienhankintapalvelussa:

https://pienhankintapalvelu.fi/karelia/PienHankintaTarjous/Perustiedot?tpg=dba66596989c-48d7-b90f-78c295fc7ae4

Osallistu! Työkaluja pienen yrityksen ympäristöjohtamiseen -koulutus
elokuussa
Ympäristö- ja laatujohtaminen sekä yrityksen vastuullisuusasiat ovat ajankohtaisia
niin suurissa kuin pienemmissäkin yrityksissä. Tässä koulutuksessa
ympäristöjohtamisen näkökulmia ja työkaluja käydään läpi erityisesti pienten
yritysten näkökulmasta.
Torstaina 22.8.2019 klo 13:00 - 15:45
Joensuun Tiedepuisto, Louhela-auditorio (Länsikatu 15, päärakennus)
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Armentum Osk:n kanssa.
Koulutuspäivän sisältö:
o

13:00 – 13:15 Kahvitarjoilu ja rekisteröityminen
13:15 – 13:30 Tilaisuuden avaus ja W-POWER –hankkeen esittely
13:30 – 14:00 Ympäristöjohtamisen järjestelmät ja palvelut /Armentum Osk
14:00 – 14:45 Ekokompassi –ympäristöjärjestelmän esittely ja yritysesimerkki
14:45 – 15:30 IMS-ohjelmisto ympäristö-, laatu- ja työturvallisuusjohtamiseen /Arter Oy
15:30 – 15:45 Yhteenveto & mahdollisuus tutustua tarkemmin järjestelmiin

Ilmoittautumiset ma 19.8. mennessä tämän linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/377C71CE44D4B470
Lisätietoja helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi sekä Facebookista

Onko sinulla liikeidea?
Mikrorahoitusohjelma Draft laajenee kansainväliseksi W-POWER -hankkeen
toimenpiteiden myötä
Ensimmäinen kansainvälinen Draft-haku on auki 18.10.2019 saakka
Haku on auki kolmessa kategoriassa:
o

Naisyrittäjien uudet liikeideat

o

Ideat kansainväliseen kasvuun

o

Naisyrittäjyyttä harvaanasutuilla pohjoisilla seuduilla edistävät innovaatiot

Jaossa on yhteensä jopa 10 000 euroa, joka jaetaan 3-5 idean /tiimin kesken
Lisäksi parhaiden ideoiden esittäjät saavat tukea W-POWER -asiantuntijaverkoston
yritysvalmentajilta
Lisätietoja: Innovation platform for new pre-startups
Hae rohkeasti mukaan!

Tutustu hankkeen toimenpiteisiin tarkemmin
Karelia VASU -verkkolehti 3/2019: W-POWER -hanke tarttuu naisyrittäjyyden
haasteisiin
Karelia.fi -lehti 1/2019 (s. 19-21): Kansainvälistymisen mahdollisuuksia naisyrittäjille

Lue kansainvälinen uutiskirje tästä.

Tuossa syksyllä 2019
Koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia eri puolilla Pohjois-Karjalaa
Kansainvälinen mentorointiohjelma
Raportti naisyrittäjyyden haasteista pohjoisen periferian alueella
Tulokset naisyrittäjille suunnatusta koulutustarvekyselystä
Hankkeen verkostoitumis- ja benchmark-matka Pohjois-Ruotsiin 11.-15.11.2019
Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!

Verkostoidu
Liity LinkedIn-yhteisöömme, joka tarjoaa sinulle kansainvälisen
verkostoitumismahdollisuuden kotisohvaltasi!
Löydät meidät myös allaolevista kanavista:
o

Verkosta: http://w-power.interreg-npa.eu

o

Facebookista: https://www.facebook.com/wpowerproject/

o

Instagramista: https://www.instagram.com/wpowerproject

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

Lisätietoja:
helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi
+358 50 430 2418
mervi.leminen@businessjoensuu.fi
+358 400 196 688

