MARKNADSFÖR – SÄLJ – BLI FRAMGÅNGSRIK
Bästa nya företagare, du står inför nya utmaningar. Genom vår Start Plus-tjänst kan du få tillgång
till personlig och professionell rådgivning avgiftsfritt, även efter att du grundat företaget.
Du får konkret handledning och praktiska råd om
marknadsföring, hur man kan utnyttja sociala
medier och hur man kan öka försäljningen. Vi
gör tillsammans upp en utvecklingsplan som har
som mål att hjälpa dig att utveckla din verksamhet på ett kostnadseffektivt och målinriktat sätt.
Vi arrangerar också flera tillfällen som du kan dra
nytta av för att skapa nätverk och förbättra dina
kompetenser. Vår Start Plus-tjänst garanterar att
du inte blir lämnad ensam.

Start Plus är en gratis experttjänst för
kunder som beviljats startpeng och som
nyligen har påbörjat sin egen verksamhet.
Du sparras till att effektivera din försäljning och du får stöd för din marknadsföring.
En expert kommer att hjälpa dig med att
utveckla en konkret försäljningsplan för
att förbättra förutsättningarna för att din
affärsverksamhet växer och blir lönsam.
Tjänsten organiseras av TE-byrån, men
förverkligas av en samarbetspartner, som
du får välja själv.

Denna högklassiga tjänst produceras genom
Ytterligare information om hur du kan
samarbete mellan huvudstadsregionens nyföreansöka om Start Plus tjänsten får du genom
tagarcentraler NewCo YritysHelsinki, YritysEspoo
att skicka e-post till Nylands TE-byrå:
och YritysVantaa. Vi känner marknaden, aktöstarttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.
rerna och har ett omfattande nätverk av samarbetspartners. Du har huvudstadsregionens mest
kompetenta experter till ditt förfogande!
Läs mer www.starttiplus.fi
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Välj Start Plus till din samarbetspartner
NewCo YritysHelsinki – YritysEspoo – YritysVantaa
Vi betjänar företagare i Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla. Vi har över 20 års erfarenhet av att utveckla nya och verksamma företag i Finlands mest livskraftiga företagscentra.
Tillsammans erbjuder vi huvudstadsregionens
mest heltäckande tjänst:

Våra resultat talar för oss:
• 6 500 klientmöten per år

• Du har sammanlagt 19 företagsrådgivare till
ditt förfogande
• Vårt samarbetsnätverk består av 150 specialister (bokföringsbyråer, jurister, marknadsföringsbyråer mm.)

• Över 2 000 nya företag per år

• Möjlighet att nätverka med andra företagare: vi
arrangerar sammanlagt över 250 tillfällen per år

• Över 90 % av företagen som grundats genom
oss är fortfarande verksamma efter två år, och
80 % efter fem år

• Vi erbjuder rådgivning på finska, svenska,
engelska, ryska, estniska, tyska, franska,
arabiska (se hemsidan)
Hur kan jag ansluta mig till Start Plus?
Ansök om
startpeng hos
TE-byrån

Be TE-byrån om
tillgång till våra
tjänster

Vi kontaktar
dig och bokar
en personlig
rådgivningstid

Läs mer www.starttiplus.fi
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