View this email in your browser

Vahvistu koulutuksella.
Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.

W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated
communities) tarjoaa apua ja kannustusta lappilaisille 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.

Gender Sensitivity Train the Trainer Workshop 27.5.
Kehitämme hankkeessamme asiakkaiden moninaisuuden huomioivia yritysneuvonnan
menetelmiä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Irlantilaisen
kumppanimme yritysneuvontaorganisaatio WESTBIC järjestää kaikille avoimen
englanninkielisen "Gender Sensitivity Train the Trainer Workshop" -webinaarin
sukupuolisensitiivisen yritysneuvonnan perusteisiin keskiviikkona 27.5.2020 klo 16-18
Suomen aikaa.
Ilmoittaudu mielenkiintoiseen tilaisuuteen tämän linkin kautta. Osallistumislinkki webinaariin
lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin. Ilmoittautumalla saat yös nauhoitteen työpajasta
suoraan sähköpostiisi tilaisuuden jälkeen sekä pääset halutessasi mukaan
kansainväliseen naisyrittäjä- ja yritysneuvojaverkoston toimintaan.

Storytelling -työpaja 25.5.
Tule kuuntelemaan naisyrittäjien tarinoita heidän yrittäjäksi kasvamisestaan ja oppimaan
heidän kokemuksistaan. Verkostoidu ja osallistu ryhmäkeskusteluun yrittäjänä toimimiseen
liittyvistä haasteista. Tilaisuus järjestetään 25.5.2020 klo 17-19 Google Meet yhteydellä.
Tapahtuma on maksuton ja sen järjestävät yhteistyössä Business Ladies ja W-Power hankkeet.

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta 22.5.2020 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään
Google Meet linkki ja ohjeet myöhemmin.

Vastuullisuus osana mikroyrityksen toimintaa webinaari
9.6.2020 klo 17.30-19.30

Tule kuulemaan mitä vastuullisuudella tarkoitetaan ja miten sitä voidaan
mitata mikroyrityksissä! Tutustu ekokompassiin ja kuule esimerkkejä
yrityksissä toteutetuista hyvistä käytännöistä. Saat tilaisuudesta tietoa
myös oman yrityksesi vastuullisuuden seurantaan ja kehittämiseen.

Asiantuntijoina Anu Reinikainen ja Karetta Timonen
Luonnonvarakeskuksesta ja Heidi Salonen Ekokompassista.

Tapahtuma on maksuton ja sen järjestävät GRUDE ja W-Power hankkeet.
Ilmoittautumislinkki avataan lähiaikoina hankkeiden Facebook -sivuilla.

Haluaisitko sinä esitellä yritystäsi ja liiketoimintaasi uutiskirjeeessämme?
Ota yhteyttä niin sovitaan haastatteluaika tai toimita esittelysi kuvan kanssa:
sini.yli-suvanto@lapinamk.fi

Yhteistyötä yli rajojen

W-Powerin vertaismentorointiohjelman yhteensaattamat yrittäjät Julia Allemann
Lapista, Kate MacDonald Skotlannista ja Katarina Spik Skum Ruotsista eivät
koronan vuoksi päässeet tapaamaan kasvotusten maaliskuussa, mutta
päättivät sen sijaan järjestää verkossa yhteisen käsityöpajan. Mahtavaa
innovatiivisuutta! Pääset tutustumaan työpajaan tarkemmin tästä.

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 liikeideakilpailun, jossa painopiste
on erityisesti löytää innovaatioita uuteen yritystoiminnan nousuun. Voikaan
hyvin ja pidetään huolta toisistamme!

************************************************************************
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

W-Power Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities.

TIETOSUOJA
Olet rekisteröitynyt uutiskirjeemme tilaajaksi jossakin järjestelmässämme tapahtumassa tai
lähettämällä sähköpostia.
Mikäli haluat erota postituslistalta, ota yhteys sini.yli-suvanto@lapinamk.fi.
Lapin Ammattikorkeakoulun hallinnoimien projektien tietosuojaseloste löytyy tästä linkistä

Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Reeta Sipola reeta.sipola@lapinamk.fi

