
Start Plus 2.0 
-tjänsterna hjälper dig 
att starta eget företag

YritysVoimalas Start Plus 2.0 -tjänster hjälper en ny  
företagare att starta och utveckla sin företagsverksamhet. 
Start Plus 2.0 -tjänsterna är avgiftsfria för företagaren. 
Syftet med tjänsterna är att sätta fart på företagets 
tillväxt och säkerställa företagets framgång genast från 
början.

YritysVoimalas tjänster stödjer förutsättningarna för lyckad 
affärsverksamhet. Vi går noga igenom de olika affärsverk-
samhetsområdena.

Du får tillgång till tjänsterna efter att du fått beslutet om 
startpeng genom att du eller TE-byrån kontaktar Yritys-
Voimala. Vi bokar en tid för möte inom två veckor från att 
du kontaktade oss. Om kontakten sker via telefon kan vi 
kartlägga dina tjänstebehov samtidigt när vi bokar en tid  
för dig.

Start Plus 2.0 är en gratis experttjänst för kunder 
som beviljats startpeng och som nyligen har 
påbörjat sin företagsverksamhet. Du kommer 
att få coaching för att stödja dig i din försäljning 
och marknadsföring.

En expert kommer att hjälpa dig att utveckla 
en konkret försäljningsplan för att förbättra din 
affärsverksamhets förutsättningar att växa och 
lyckas.

Tjänsten produceras av våra samarbetspartners 
som du själv får välja mellan.

För mer information om ansökan om Start Plus 2.0 
-tjänsten kan du skicka e-post till Nylands TE-byrå: 
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi

Vi önskar dig och ditt företag framgång!

I tjänsten upprättar vi en verksamhetsplan för utveckling  
av försäljning och ger anvisningar för hur planen kan 
genomföras.

Vi går också igenom ditt företags ekonomi, såsom lönsam-
het, eventuella finansieringsbehov och finansieringskällor 
samt tillgängliga understöd. 

Under mötet som tar ungefär 1,5 timme går vi noga igenom
 • dina kunskaper och eventuella utvecklingsbehov
 • tjänstebehov
 • vilka åtgärder behövs för att utveckla kunskaperna

Åtgärder är enligt kundens behov:
 • bestämning av kundmålgruppen
 • kartläggning av konkurrenssituationen
 • produktifiering/tjänstedesign
 • prissättning
 • val av försäljnings- och marknadsföringskanaler 
  och –metoder
 • personlig handledning i säljarbete: ”hisstal”, förberedelse,  
  processen för telefonkonferens, behandling av 
  motargument, hur du slår fast en affär
 • kanaler för sociala medier och hur de används
 • letande efter lämpliga kundmålgrupper och kunder från   
  olika register, kundernas kontaktuppgifter och samtalslistor
 • nätverksbildning och handledning i partnernätverkets   
  experttjänster

I tjänsteutbudet kan inkluderas även andra frågor:
 • avtal och juridik
 • ekonomi och finansiering
 • mentorerings- och företagsfaddertjänster
 • rekrytering och arbetsgivarskyldigheter
 • eventuella fortbildningsbehov

Dessutom kan vi komma överens om högst fyra fortsatta 
rådgivningsmöten inom 1–6 månader efter att bastjänsten 
avslutats. Syftet med den fortsatta rådgivningen är att 
fördjupa de ämnen som behandlats i det första mötet.

Till slut upprättar vi en skriftlig verksamhetsplan.
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Erkki Taskinen
Verkställande direktör, tfn 040 839 40566 

Datanom och Executive MBA, verkställande direktör 
och företagsutvecklare med 23 års erfarenhet av 
företagets bästa försäljningspraxis, kundanskaffning, 
planering och utveckling av finansiering och 
affärsverksamhet för små och medelstora företag

Jussi Hietala
företagsrådgivare, tfn 040 547 4003

AFM, företagsrådgivare. Arbetat som utvecklare av 
små och nya företag i över 10 år. Kunskapsområden 
är bl.a. försäljning, marknadsföringskommunikation, 
finansiering och skapande av samarbetsnätverk. 
Egen företagarerfarenhet. 
TMA-konsult (ledning av krisföretag) 
    

Jukka Pötry
företagsrådgivare, tfn 050 559 4012 

JK, företagsrådgivare, andelslagsföretagare. 
Specialkunskaper: inledande av företagsverksamhet, 
lag-, anställnings- och avtalsfrågor för ett litet företag, 
andelslagsverksamhet och andra samägda företag 
med över 21 års erfarenhet.

Riitta Juurikka-Immonen
assistent, tfn 040 725 7625
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Välj YritysVoimala Oy 
som Start Plus 
-partner

Vi erbjuder det mest omfattande 
tjänsteutbudet i området:

 • Vi har 3 företagsrådgivare som betjänar dig
 
 • Vårt samarbetsnätverk omfattar 50 toppexperter 
  (jurister, revisionsbyråer, reklambyråer osv.).
 
 • Möjlighet att bilda nätverk med andra företag: 
  sammanlagt över 40 evenemang årligen samt områdets  
  största öretagsnätverksevenemang YritysTreffit varje år

 • Rådgivningsspråken är finska, svenska och engelska.

Våra resultat talar för sig själv: 

 •  Över 800 kundmöten per år

 •  Över 150 nya företag per år
 
 •  Över 80 % av de företag som grundats 
  genom oss är verksamma ännu efter fem år

Hur blir jag Start Plus 2.0 -kund? 

Välj oss som 
tjänsteproducent

Du får en inbjudan 
och anvisningar 
från TE-byrån 

Vi kontaktar dig 
och bokar en tid Start-Up Plus 2.0

Beställ vårt nyhetsbrev här!

> Vi har specialiserat oss på utveckling 
 av små och nya företag

> Vi hjälper dig att hitta lösningar när 
 företaget ännu inte har mycket pengar 
 att använda

> Våra tjänster är alltid kostnadsfria!

Vi betjänar företagare i Hyvinge. Vi har över 20 års erfarenhet av att stödja nya och 
verksamma företag i en av de mest livskraftigaste företagskoncentrationerna i Finland.

http://www.yritysvoimala.fi

