W-Power hankkeen puolesta toivotamme tämän uutiskirjeen myötä
rauhallista ja rentouttavaa joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Ja teille, joilla töitä piisaa näin joulusesongin aikaankin, lämmintä
joulumieltä työnne äärellä!

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.

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

W-Power kansainvälinen verkostoitumistapahtuma 11.-15.11.2019
W-Power hanke järjesti Jokkmokkissa, Ruotsissa kansainvälisen seminaarin ja
verkostoitumistapahtuman 11.15.11.2019. Mukana oli hanketiimin lisäksi Lapponia Safety
Oy:n Jenni Lindgren Keminmaasta, Beauty Center Arctican Maarit Rantakupari Torniosta
sekä Ideal Arctic Oy:n Anne Kaakkuriniemi Rovaniemeltä.
Yrittäjät saivat mahdollisuuden osallistua paikallisiin yritysvierailuihin sekä verkostoitua
kansainvälisesti mutta myös esitellä omaa yritystoimintaansa kansainväliselle yleisölle.

Lue yrittäjien toimittama matkaraportti tästä: matkaraportti
********************************************************************************

Tulossa tammikuun lopulla!
SoMen ja digimarkkinoinnin hyödyntäminen yritystoiminnassa 29.1.2020
Rovaniemellä järjestetään koulutus, jossa perehdytään sosiaalisen median hyödyntämiseen ja
digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksiin mikroyrittäjän näkökulmasta.
Koulutuksen sijainti, tarkempi sisältö ja kouluttaja sekä linkki ilmoittautumiseen julkaistaan
loppiaisen jälkeen. Mukaan mahtuu 20 yrittäjää. Koulutus on maksuton.

OLE KUULOLLA, tapahtumasta lisää Facebookissa!
************************************************************************
Kansainvälisen liikeideakilpailun voittajat selvillä
•
•
•
•
•
•
•
•

Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitettyä Draft-liikeideakilpailua on pilotoitu ensimmäistä
kertaa kansainvälisenä osana W-Power -hanketta.
Haku oli suunnattu erityisesti naisyrittäjille sekä naisyrittäjyyttä edistäville ideoille.
Liikeideakilpailuun saatiin yhteensä 24 liikeideaa, joista 15 tiimiä valittiin esittelemään ideansa
pitchaus-tilaisuudessa 13.11.
Pitchaus-tilaisuuden perusteella kansainvälinen tuomaristo valitsi viisi voittajatiimiä, joista yksi
tulee Suomesta, yksi Ruotsista, kaksi Skotlannista ja yksi Shetlannista.
Voittajatiimit työstävät ideoitaan seuraavien kuukausien aikana hankkeen rahoituksella.
Yhteensä liikeideakilpailussa oli jaossa 10 000 euroa.
Vuonna 2020 on tulossa toinen hakukierros uusille liikeideoille.

Lue lisää tästä.

Kiitos kaikille osallistujille!
************************************************************************
Vertaismentorointi lähdössä käyntiin
•
•
•
•

Käynnissä oli myös haku vertaismentorointiohjelmaan, jossa on tavoitteena yhdistää
naisyrittäjiä eri hankealueilta vaihtamaan ajatuksia yrittäjyydestä.
Hakuajan puitteissa saimme yhteensä 41 hakemusta kaikilta hankealueilta.
Seuraavien viikkojen aikana yhdistämme sopivia mentorointipareja ja varsinaiset
mentorointikeskustelut ja -vierailut toteutetaan vuoden 2020 aikana.
Mentorointiin osallistuneet yrittäjät tuottavat myös blogi- ja videomateriaalia muiden yrittäjien
käyttöön.

Kannattaa pysyä kuulolla!
************************************************************************

Rural Future - koulutusta maaseudun yrittäjille
•
•
•
•

Oletko yrittäjä, yrittäjyydestä kiinnostunut tai perustamassa yritystä?
Haluatko uudistaa yritystoimintaasi?
Tarvitsetko uusia ideoita yrityksesi tulevaisuussuunnitteluun?
Jos vastasit kyllä edeltäviin kysymyksiin, Rural Future -koulutukset saattavat
olla sinua varten! Lue lisää tästä.

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

