Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 9/2020 (14.9.2020)

Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.
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.

Tulossa pian - ilmoittaudu NYT: Communications Trainings webinaarisarja

Ilmoittautuminen on nyt auki syksyn mielenkiintoisimpaan webinaarisarjaan!
Personal branding in social media and online - the full benefits of
networking. To 24.9. klo 15-16:30 Ilmoittaudu TÄSTÄ viimeistään
18.9.2020. Personal branding is an important way to market your
company and your products. This training gives you tips on how to
develop your personal brand and present yourself and your business
effectively when marketing online and on social media.
How to blog and write online. Ke 21.10. klo 15-16:30. Ilmoittaudu
TÄSTÄ. Online writing is a useful skill for anyone who creates content for
web pages or writes blogs. This training provides a series of practical tips,
which entrepreneurs can use straightaway to improve their own
marketing and online communications.
Strategic use of social media - how to create a plan that works. Ke
2.12. klo 15-16:30. Ilmoittaudu TÄSTÄ. People use social media.
Therefore companies should use it too! The challenge is knowing where
your customers hang out online, and how to reach them. This training
gives you easy and concrete tips on how to create an effective social
media strategy for your business.

Tarkemmat kuvaukset koulutuksista löytyvät nettisivuiltamme.
Kouluttaja Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy:stä toteuttaa W-Powerin kolmen
webinaarin koulutussarjan digitaalisesta markkinoinnista ja sosiaalisen median
hyödyntämisestä liiketoiminnassa syksyn 2020 aikana. Webinaarit järjestetään
englanniksi ja niihin osallistuu naisyrittäjiä kaikilta hankealueilta. Webinaarit
myös tallennetaan myöhempää kuuntelua varten. Kannattaa ilmoittautua
vaikka et pääsisikään kuulolle juuri koulutuksen ajankohtana, koska linkki
tallenteesta toimitetaan kaikille ilmoittautuneille.
Tervetuloa!

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/

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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