Yrittäjyyden aloittamisen
tueksi kannattaa valita
ykkösketjun ammattilainen
Meillä on kokemusta ja osaamista sadoista yritysten
kehittämisprojekteista eri toimialoilla!
Tiedämme, mitä yritystoiminnan kehittämistyö vaatii,
sillä konsultoimme yrityksiä päivittäin
OBN on pohjoissuomalainen liiketoiminnan kehittämisen
konsulttiyritys, jonka pääasiallista toiminta-aluetta on
Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa. Vaikka yrityksemme nimi
viittaa Ouluun, tunnemme hyvin Lapin maakunnan sekä
kotiseutuna että mieluisana toiminta-alueena.

• Satojen yritystoiminnan edellytysten arvioiden ja
kehittämissuositusten kokemus sekä starttirahaa
hakevista aloittavista yrittäjistä että Analyysipalvelun myötä jo toimivista yrityksistä

• Neljä erittäin kokenutta ammattilaista
• Laaja kokemus Lapin alueella sekä kaupan, palveluiden,
matkailun että tuotannollisten alojen yrityksistä

• Ymmärrämme aidosti yrittäjää, asiantuntijoillamme
on myös oma yrittäjätausta

Starttiraha on valtion tarjoama avustus yritystoiminnan
aloittamisen tueksi. Näin pystyt paremmin keskittymään
liiketoiminnan alkuvaiheeseen ja kehittämiseen. Tuki on
harkinnanvarainen ja päätöksentekonsa tueksi TE-palvelut voi pyytää ulkopuoliselta liiketoiminnan kehittämisen
asiantuntijalta arvion yritysideastasi ja sen toteuttamismahdollisuuksista.

”Pohjoisen yläperän miehenä starttaan
mielelläni Länsikairan ja Pohjois-Lapin keikalle,
vaikka tukikohta onkin nykyään etelässä
Rovaniemellä. Meillä on kokonaisuutena hyvä ja
osaava tiimi. Varmasti löytyy sopiva osaaja
jokaisen starttirahan hakijan tarpeisiin.”
Timo Vanhapiha, OBN Rovaniemi
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Yli 200 asiakasta valitsee
vuosittain OBN:n
Lähes 100% asiakkaistamme
suosittelee meitä
Nyt 511 kehitysprojektia
toteutettuna asiakkaillemme

Voit olla aivan rauhallisin mielin. Asiantuntija-arvio on
täysin normaali osa prosessia ja se pyydetään merkittävästä määrästä starttirahahakemuksista. Arvion pyytäminen ei missään tapauksessa tarkoita, että yritysideasi olisi
jotenkin tavallisuudesta poikkeava tai mahdollisuutesi
yrittäjänä katsottaisiin muita heikommiksi.

Analysoimme liiketoimintamahdollisuudet
ja annamme neuvoja kehittämistyöhön
Asiantuntija-arvio liiketoiminnan edellytyksistä

Kehittämissuositukset

OBN kiitorata

OBN tutka

Asiakkaiden etsintä ja monistus

OBN lennonjohto

Järjestelmällinen myynti
ja markkinointi

Talous, rahoitus ja hinnoittelu

Meillä on asiakkaidemme keskuudessa hyvä maine ammattimaisina osaajina.
Olemme toteuttaneet projekteja esimerkiksi seuraaville lappilaisille alkaville yrittäjille.
Aneska on keminmaalainen yritys, jonka tuotteita ovat mm. tekstiilit sekä sisustus- ja lahjatuotteet. Yrityksellä on
oma verkkokauppa.

Sauli Lakkapää valmistaa ensiluokkaisia
puukkoja Pellon Turtolassa. Tuotteet heijastavat perinteistä lappilaista käsityötaitoa
parhaimmillaan.

Ajantasku on perinteinen rovaniemeläinen kauppayritys. Sukupolvenvaihdoksen myötä yritys on siirtynyt uuteen
kasvuvaiheeseen.

Napapiiristä nimensä saanut 66 33 N on kalatuotteiden ja -palvelujen ammattilainen.
Tuotteet ovat markkinoiden parasta laatua.

Henkilöt
Timo Vanhapiha – DI, AmO
Puh. 0400 823 525

Seppo Kaijalainen – FM, ekonomi, eMBA
Puh. 045 271 4995

Timo tuntee Lapin yrityskentän erinomaisesti. Muoniosta kotoisin olevana tuttua on sekä pohjoisempi että eteläisempi Lappi,
nykyään tukikohtana on Rovaniemi. Kansainväliset tehtävät
teräs-, paperi-, telekommunikaatio- ja ajoneuvotehtaalla sekä
matkailuyritysten parissa antavat hyvän pohjan kehittämiseen.
Timon vahvuuksiinsa kuuluvat mm. uusien asiakkaiden etsintä,
myynti ja toiminnan tehostaminen. Timolla on HHJ-koulutus ja
hän toimii useiden yritysten hallituksessa.

Seppo on toiminut alkavien yritysten parissa reilun 15 vuoden
ajan. Hän on työskennellyt Uusyrityskeskuksen toimitusjohtajana ja on laatinut satoja arvioita starttirahan myöntämistä varten.
Hänelle on siten tullut tutuksi kymmenet eri toimialat ja niiden
haasteet alkavan yrittäjän kannalta. Seppo on valmentanut ja
kouluttanut satoja tulevia yrittäjiä Pohjois-Suomen alueella.
Seppo on ELY-keskuksen analyysi –palvelun hyväksytty konsultti.
Sepolla on HHJ ja näyttötutkintomestari -tutkinnot.

Arto Harju-Autti – ekonomi, HT-tilintarkastaja
Puh. 0400 691 071

Pekka Kantola – DI, KTK, AmO
Puh. 044 777 7585

Arto on pitkän linjan yritysmaailman ammattilainen, syntyjään
Rovaniemen maalaiskunnan Auttista. Hän on toiminut konsulttina ja tilintarkastajana yli 20 vuoden ajan. Arto on toteuttanut
asiakasprojekteja sadoille pohjois-suomalaisille yrityksille. Arton
erikoisalaa on yritysten talous, mutta hänellä on hyvää osaamista myös muiden yrityskehittämisen osa-alueiden sparraamiseen.
Arto on ELY-keskuksen analyysi ja uudistaminen -palveluiden hyväksytty konsultti. Artolla on HHJ-koulutus.

Pekka on OBN:n toimitusjohtaja ja kotoisin Rovaniemeltä. Hän
on toiminut konsulttina noin 10 vuotta ja ennen sitä monipuolisissa teollisuus- ja teknologiasektorin työtehtävissä. Hän on
myynyt suomalaista osaamista kaikilla mantereille, joten hän
pystyy tukemaan starttiraha-asiakkaita erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan osalta. Pekka on ELY-keskuksen Kasvu -palvelun hyväksytty konsultti. Hänellä on HHJ-koulutus sekä yritysneuvojan erikoisammattitutkinto.
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