Poweria naisyrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 3/2021 (18.3.2021)

Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.
Tässä uutiskirjeessä:
Kansainvälinen online-verkostoitumisviikko 23.-25.3.2021
Maksuttomia koulutuksia yrittäjille
Kansainvälisen naistenpäivän videohaaste
Start me up -liikeideakilpailun haku päättyy 31.3.2021
Radio Rexin Virtaa kevääseen -kilpailu

Kansainvälinen online tapahtumaviikko 23.-25.3. - tule mukaan
verkostoitumaan muiden naisyrittäjien kanssa!
Temaattinen online tapahtumaviikko tuo yhteen naisyrittäjiä sekä sidosryhmien ja
tukiorganisaatioiden edustajia W-Power -hankealueelta Islannista, Irlannista,

Skotlannista (mukaan lukien Shetlanti), Ruotsista, Kanadan New Brunswickin
alueelta sekä tietenkin meiltä Suomesta Pohjois-Karjalasta ja Lapista. Ohjelmassa
on mm. työpajat digitaalisesta tarinankerronnasta ja oman osaamisen
kaupallistamisesta sekä hyviä esimerkkejä kansainvälisen verkostoitumisen
hyödyistä.
Ehdit vielä rekisteröityä mutta toimi NYT. Rekisteröitymisen jälkeen
Luo halutessasi omasta yrityksestäsi esittely Marketplace-osioon
Varaa Agendasta ne tapahtumat, jotka tuntuvat sinusta kiinnostavilta ja
hyödyllisiltä omaa yrittäjyyttäsi ajatellen
Tutki Participants -osiosta ketkä osallistujat ovat käytettävissä one-to-one keskusteluihin ja sovi sinulle sopivimman henkilöiden kanssa verkkotreffit!

Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Maksuttomia koulutuksia yrittäjille
Lisää yrittäjyysosaamistasi maksuttomien koulutustemme kautta, jotka järjestämme
yhdessä Rural Future -hankkeen kanssa.
Viikolla 12 ovat alkamassa mm. koulutukset tuotteistamisesta sekä
työhyvinvoinnista ja molempiin ehdit vielä ilmoittautua.
Tutustu koulutuskalenteriin tarkemmin tästä ja ilmoittaudu mukaan!

Kansainvälisen naistenpäivän videohaaste
Kansainvälistä naistenpäivää vietettiin 8.3.2021. W-Power naisyrittäjät Argyllistä
Skotlannista haastoivat kaikki pohjoisen periferian alueella toimivat naisyrittäjät
mukaan jakamaan omia videoitaan "Choose to Challenge"-kutsulla, jonka välitimme
edellisessä uutiskirjeessä 02/2021 sekä W-Power sosiaalisen median kanavissa.
Pohjois-Karjalan FoResting Oy:n energinen naisnelikko osallistui videosarjaan ja
heidän iloinen tuotoksensa on katsottavissa tästä. Kiitos Marjut, Susanna, Satu ja
Tytti osallistumisestanne haasteeseen!
Muita haasteeseen osallistuneiden naisyrittäjien videoita on nähtävillä W-Power
LinkedIn-verkostoitumisryhmässä johon voit laittaa halutessasi liittymispyynnön.
Oletko juuri sinä ryhmämme 140:s jäsen?

Start Me Up -liikeideakilpailun haku päättyy 31.3.2021

Tajunnanräjäyttäviä liikeideoita etsitään taas Business Joensuun järjestämässä Start
Me Up- liikeideakilpailussa! Huomaathan, että hakuaika päättyy pian.

Radio Rexin Virtaa kevääseen -kilpailu
Pohjois-Karjalan paikallisradio haluaa tukea paikallista yritystä tai yhteisöä
antamalla ilmaista mainostilaa! Tutustu kilpailuun tarkemmin.
Mahdollisen valinnan kohdistuessa yritykseesi, voit saada 2 viikoksi oman
radiokampanjan sekä ammattilaisen suunnitteleman radiomainoksen Radio Rexiin!

Iloista pääsiäistä & aurinkoista kevättä!

HUOM! Jos et ole vielä uutiskirjeemme tilaaja, voit tilata sen ilmoittamalla
sähköpostiosoitteesi satu.mustonen@karelia.fi

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/
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.

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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