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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.

Kevään viimeinen webinaari, liity mukaan!
Tervetuloa kevään koulutuksiimme, jotka toteutuvat vallitsevasta tilanteesta
johtuen nyt webinaareina! Webinaarit ovat yrittäjille maksuttomia. Tervetuloa
oppimaan ja verkostoitumaan!
Webinaari: Muutos mielellä - Stress Away
ti 5.5. klo 8:30-10
Kouluttajana konseptin kehittänyt Päivi Korhonen
Ei ennakkoilmoittautumista, osallistumaan pääset tästä linkistä
Onko sinulla toiveita koulutusteemoista? Suunnittelemme parhaillaan syksyn
toimintaa ja otamme mielellämme toiveita vastaan.

Base Camp Yrittäjyyspäivä 7.5.
Yrittäjyyspäivän webinaari torstaina 7.5. klo 11-15
Päivän teemoina mm. Draft-ohjelma, kevytyrittäjyys, aloittavan yrityksen
tukimahdollisuudet, yrityskiihdyttämön palvelut sekä yritysrahoitus.
Ilmoittautumiset https://bit.ly/2VkjjrE
Lisätietoja facebookista, tervetuloa!

Innovaatio- ja tuotteistamisviikonloppu:
Ajatusta arkeen - ideaa luonnosta
Tervetuloa osallistumaan innnovaatio- ja tuotteistamisviikonloppuun pela 28.-29.8.2020 (HUOM! Ajankohta voi elää vielä riippuen
koronarajoituksista ja mahdollisista syksyyn siirtyvistä koulujen
päättäjäisjuhlista)
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

Yhteistyökumppanimme tiedottaa: Yrityksen ympäristövastuu
nopeasti haltuun

Ekokompassin myynti-, neuvonta- ja sertifiointipalvelut ovat nyt
saatavilla Itä-Suomessa. Ekokompassi on käytännönläheinen, kevyt ja
konkreettisia ratkaisuja tarjoava ympäristöjärjestelmä ympäristövaikutusten
hallintaan. Se on sertifioitava toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka
soveltuu erinomaisesti mikro- ja PK-yrityksille, julkisille organisaatioille sekä
tapahtumille ja se räätälöidään yksilöllisesti organisaatiokohtaisesti. Lisää
tietoa Ekokompassista: www.ekokompassi.fi
Armentum on Ekokompassin akkreditoima palveluntuottaja Pohjois-Karjalassa.
Armentumin muita palveluita ovat laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja
turvallisuusjohtamisen asiantuntijapalvelut (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO
45001), työturvallisuuskorttikoulutukset, hankepalvelut,
mekaniikkasuunnittelupalvelut sekä Arter:in IMS-/ ARC-ohjelmistojen myynti ja
koulutus (IMS-ohjelmisto toimintajärjestelmän dokumentointityökalu ja ARCohjelmisto on kokonaisarkkitehtuurin työkalu).
Lisätietoja kaikista palveluista: www.armentum.fi
jarmo.renvall@armentum.fi , 050 511 0835 ja riku.kuikka@armentum.fi , 050
511 0834
Lisätietoja Arter Oy ohjelmistotuotteista: www.arter.fi

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.
Syksyllä on luvassa myös moninaisuuden huomioivan yritysneuvonnan pilotti,
ja Joensuussa järjestettävä kansainvälinen verkostoitumisviikko pidetään
todennäköiseti alkuvuonna 2021.
Voikaa hyvin & HAUSKAA WAPPUA!

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.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
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