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.
********************************************************

MAHTAVA, lappilainen innovaatiokilpailu on käynnistynyt 28.8.!
Kilpailuun tulee ilmoittautua mukaan viimeistään 28.10.2020 klo 23:59.
Kilpailu järjestetään verkossa 30.11.2020 ja siihen voivat osallistua kaikki Lapin alueella
toimivat yrittäjät tai yrittäjäksi haluavat. Kilpailun teemana ovat yritys-, tuote- ja palveluideat,
joilla on positiivista vaikutusta naisten elämään. Hakijatiimin jäsenten tulee asua tai toimia
vakituisesti Lapin maakunnassa. Tiimin koko on 1-5 henkilöä.
Kilpailukategoriat:
1) VÄLÄHYS -sarja
Tämä on sarja sinulle, joka suunnittelet yrittäjyyttä tai haluat kokeilla, olisiko omassa tuote- tai
palveluideassasi ruutia johonkin isompaan.
2) OIVALLUS -sarja
Tämä on sarja sinulle, jolla on jo yritys. Onko sinulla yrityksen kehittämiseksi uusi tuote tai
palveluidea, jonka haluat viedä markkinoille? Olet jo jollain tavalla valmistautunutkin, ja sinulla
on esim. testiasiakkailta saatua palautetta tai numeroita oivalluksesi markkinapotentiaalista.
Tuomaristo valitsee pitchausten perusteella 1-3 voittajatiimiä, joiden kesken Max. 3000€
voittosumma jaetaan.Voittosumman jako perustuu tuomariston arvioon ja voitto-osuudet voivat
vaihdella tiimeittäin riippuen idean toteuttamisen vaatimuksista.

Kilpailun säännöt ja aikataulu löytyvät tästä linkistä
Täytä hakulomake nyt ja osallistu!

W-Power -hankkeen maksuttomat pitchaus -koulutukset
ovat suunnattu sinulle, jos olet yrittäjä tai yrittäjyydestä kiinnostunut ja haluat
oppia esittämään liikeideasi tehokkaasti, selkeästi ja myyvästi. Pitchaus koulutukset ovat myös oiva valmistautumisleiri W-Power liikeideakilpailusta
kiinnostuneille.

Mitä on pitchaus? -webinaari 27.10.2020 klo 17-19.
Mitä on pitchaus? MIten tiivistät oleellisimmat asiat lyhyeen puheeseen? Miten
pitchaus rakennetaan? Pitchaus on taito, jota tarvitset kun myyt ideaasi tai
omaa osaamistasi muille.
Ilmoittautuminen 25.10.2020 mennessä tästä linkistä.
Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.
****************************************************************
Pitchaus haltuun -webinaari 4.11.2020 klo 17-19.
Mitä teknisiä asioita pitchauksessa pitää ottaa huomioon, jos kuvaa videota
itsestään tai esiintyy videon välityksellä? Rajaus? Valaistus? Kameran asento?
Pitchaus -koulutus on myös oiva valmistautumisleiri W-Power
liikeideakilpailusta kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen 2.11.2020 mennessä tästä linkistä
Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

Tulossa keväällä:
Alkuvuodesta 2021 järjestämme kolmen koulutuskerran sarjan siitä, miten
kannattaa toteuttaa verkossa koulutus tai palvelukokonaisuus asiakkaillesi.
Tämä koulutus sopii sinulle, joka haluat tarjota yrityksesi palveluita verkossa.
Voit laittaa jo seuraavat illat kalenteriisi:
20.1.2021
3.2.2021
17.2.2021
Sisältö tarkentuu myöhemmin. Ilmoittautuminen avautuu marras-joulukuussa.

"W-Power Inspiring Women" Podcast sarjan osa 2 on
julkaistu!
Suomen lapista haastateltavana kuullaan yrittäjä Kate Suopajärveä, joka on
kehopositiivisuuden sanansaattaja, pluskoon malli ja muotisuunnittelija. Katen
tyyli on hyvin naisellinen ja värikylläinen.
Kuuntele Katen haastattelu tästä

Tule mukaan W-Powerin kansainväliseen LinkedIn ryhmään
verkostoitumaan, vaihtamaan kokemuksia ja tutustumaan toimintaamme
ja tarkemmin meihin W-Power toteuttajiin!
W-Power in LinkedIn

Poikkeusolojen jatkuessa, pyrimme toimimaan aktiivisesti ja tukemaan
teitä naisyrittäjiä. Koulutukset ja verkostoituminen jatkuvat virtuaalisina,
ja lykkäämme henkilökohtaista kohtaamista vaativia toimia. Voikaa 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

