Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 4/2020 (15.4.2020)

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: 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 28.-29.8. (HUOM! Uusi
ajankohta)
Tervetuloa osallistumaan innnovaatio- ja tuotteistamisviikonloppuun pela 28.-29.8.2020 (HUOM! Uusi ajankohta)
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 31.7. 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
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. Virtuaaliset päiväkahvit
toteutetaan etäyhteydellä Teams-ympäristössä.
Kahviseurassasi Päivi, Bisnesleidien puheenjohtaja

ELY:n KehPA-tukea saatavilla nyt ale-hintaan ja myös
toiminimiyrittäjille
ELY-keskuksen tarjoaman kehittämispalvelun päivähinta on nyt vain 30 euroa!
Palvelun tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen innovaatioiden kehittämiseen
liittyvää strategista ajattelua, jotta yritys pystyy paremmin hyödyntämään
innovaatioita ja muuttamaan ne menestyväksi liiketoiminnaksi. Toteutus voi
koostua mm. seuraavista:
saada avatuksi pk-yritykselle uusia toimintamahdollisuuksia
innovatiivisten tuote- ja palveluideoiden kehittämisellä ja
kaupallistamisella

auttaa pk-yritystä hyödyntämään kansainvälisten markkinoiden
potentiaalia innovaatioiden kaupallistamisessa
tarvittaessa tehdään korkean arvonlisän tuottamiseen liittyviä selvityksiä,
mm. IPR:n ja tuotekehitykseen liittyvät esiselvitykset tai markkinaanalyysit
Myös paikallisia asiantuntijoita on listalla useita, kannattaa käydä
kurkkaamassa!
http://yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/inno
vaatioiden-kaupallistaminen

Mahdollisuus tarjota palveluita kv. markkinoille (in English)
Business Finland online search tool for Finnish Suppliers provides information
about Finnish offering. The companies are invited to join the portal for easy
access to offering information.
Kindly be informed that Finnish Suppliers service is NOT ONLY about offering
related to COVID-19 but covers a wide range of Finnish companies’
expertise. All export-oriented companies are welcome to add their information
to the service. However, current global crisis increases demand for services
related to e.g. health, e-commerce, edtech, logistics and online/digital. The
portal is work in progress and being continuously developed. Even though joint
offerings can’t be registered direct here, please think of that alternative also as
a good opportunity.
The public portal is in address
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/finnish-suppliers
With search word crisis management, you get listing of potential Finnish
partners having this offering.
How can Finnish Companies join the service? These are the
instructions:
Please check first it if you are already listed in the service, but have forgotten it
or your update link
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/finnish-suppliers

1. If your company IS listed, please
contact finnishsuppliers@businessfinland.fi to get your personal company
update link

1. If your company IS NOT listed yet, please use this link to create your
company
page. https://www.businessfinland.fi/en/companies/companyformpage/
IMPORTANT: If you have Corona/Crisis Management offering, please fill in
words "Crisis Management" to the CUSTOM KEYWORDS field, this way you
come up in search. Contact person in Business Finland:
sanna.sairanen@businessfinland.fi
Remember also-> our Market opportunities website, that collects current
business opportunities around the world for Finnish
companies: https://www.marketopportunities.fi/home/

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
Kaikki uutiskirjeemme löydät täältä: http://w-power.interregnpa.eu/resources/

Tietosuoja
Olet rekisteröitynyt uutiskirjeemme tilaajaksi jossakin järjestämässämme tapahtumassa tai
lähettämällä sähköpostia. Mikäli haluat erota postituslistalta, ota yhteys helena.puhakka-

tarvainen@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
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