Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 3/2019

Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.

Viime syksynä käynnistynyt 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.

Vastauksillasi oli vaikutusta!
Saimme naisyrittäjille lähetettyyn kyselyyn 30 vastausta Pohjois-Karjalasta,
suurkiitos teille kaikille!
Selvitimme kyselyssä kokemianne onnistumisia ja haasteita yrittäjyyspolulla
sekä toiveita osaamisenne kehittämiseksi. Kyselyn tuloksia analysoidaan
parhaillaan ja kuulette niistä tulevissa uutiskirjeissämme. Keräsimme
vertailevaa aineistoa myös Ruotsista, Skotlannista, Islannista ja Irlannista.

Suuntaamme hankkeen tulevat koulutukset vastaamaan kyselyssä eniten
esille nousseita kehittämistarpeita, kuten some-koulutus ja digitaalinen
markkinointi (ks. alla).
KIITOS!

Osallistu
SOME markkinoinnissa -koulutus yrittäjille yhteistyössä Rural Future hankkeen kanssa
Ti 23.4.2019 klo 12:30-16:00
Karelia-amk:n Tikkarinne-kampus (Tikkarinne 9, luokka E409)
Koulutuspäivän sisältö:
o

Sosiaalisen median kanavat, kohderyhmät ja sisältötyypit

o

Kevyen somestrategian perusteet

o

Maksettu mainonta Facebookissa

o

Some-markkinoinnin mittaaminen

Jos mahdollista, tuo oma tietokoneesi tai mobiililaitteesi mukaan.
Myös etäyhteys mahdollinen, etäyhteyslinkki jaetaan ilmoittautumisen jälkeen
Koulutus on maksuton ja sen toteuttavat Hurry Oy:n asiantuntijat
Lisätietoja ja ilmoittautumiset TÄSTÄ tai timo.rui@karelia.fi

Pahoittelemme 20.3. sairaustapauksen vuoksi peruuntunutta ensimmäistä somekoulutusta sekä tämän koulutuspäivän siirtymistä (alun perin 10.4.)!

Osallistu
Bisnesleidit tapaa Mimmitkoodaa -lounastapaaminen naisyrittäjille
Keskiviikkona 24.4. klo 11-13
Teattteriravintolan Varpunen-kabinetissa
Ohjelmassa
o

Milja Köpsi, Mimmit koodaa -konseptin "äiti": Mitä #mimmitkoodaa on
ja mitä sillä tavoitellaan

o

Kristiina Arola, Fastroi: Käytännön kokemukset Mimmitkoodaaworkshopista

Lounas on omakustantainen, mutta kabinettikoon huomioon ottaen
pyydämme ennakkoilmoittautumaan 22.4. mennessä mona.teras@yrittajat.fi
Lisätietoja tästä

Tutustu
Kansainvälisiin hankekumppaneihimme
Hankkeemme kansainvälisiin toimenpiteisiin
Lue kansainvälinen uutiskirjeemme 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

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
mervi.leminen@businessjoensuu.fi
+358 400 196 688

