Yrittäjäkoulutukset
Kainuussa
– syksy 2021
» Palvelut ja koulutukset ovat maksuttomia.
»O
 sallistu mistä vain – kaikki koulutukset
toteutetaan verkkokoulutuksina.
» Henkilökohtaista ohjausta ja sparrausta.
» Kouluttajat ovat kokeneita yrittäjiä
ja yrittäjyyden asiantuntijoita.

	Aloittavan ja yrittäjyyttä
suunnittelevan koulutukset
1. 	Aloittavan yrittäjän tehopaketti - Opi
kaikki yrityksen perustamisen osa-alueet
Kesto 25 päivää // 20.9.–22.10.2021 ja 8.11.–13.12.2021
	Onko sinulla liikeidea? Koulutuksessa opit kaikki
yrityksen perustamisen osa-alueet ja teet käytännönläheisen
liiketoiminta- ja taloussuunnitelman.

2.	
Minustako yrittäjä?
Kesto 10 päivää // 23.8.–3.9.2021 ja 15.11.–26.11.2021
	Yrittäjyyttä on monenlaista; sisäistä yrittäjyyttä, kevytyrittäjyyttä,
laskutusalustan, osuuskunnan tms. kautta - ja varsinaista yrittäjyyttä.
	Mikä yrittäjyyden muoto sinulle sopii parhaiten?
Saat perustiedot kevytyrittäjän sosiaaliturvasta, teet alustavia
laskelmia ja konkreettisen kevytyrittäjyyden suunnitelman.

	Toimivien yrittäjien
koulutukset
1. 	Opi löytämään lisää asiakkaita verkosta
Kesto 10 päivää // 3.8.-2.9.2021 ja 9.11-9.12.2021

2. Paranna yrityksesi kannattavuutta
Kesto 10 päivää // 7.9.-7.10.2021
	Kehittämiskohteeksi numero yksi nousee usein kannattavuuteen
liittyvät kysymykset. Koulutuksessa saat työkaluja kannattavuuden
parantamiseen mm. hinnoittelun ja verosuunnittelun keinoin. Opit
myös tulkitsemaan yrityksen toiminnan tärkeimpiä tunnuslukuja.

3. K
 asvata myyntiäsi! - Myynnin ja
markkinoinnin verkkokoulutus

UUTUUS!

Kesto 10 päivää // 5.10.–4.11.2021
	Ilman asiakkaita yksikään yritys ei voi toimia ja siksi sinäkään yrittäjänä et voi laiminlyödä myyntiä ja markkinointia. Koulutuksesta saat
kattavan tietopaketin, joka tehostaa asiakashankintaasi ja varmistaa
kannattavan liiketoiminnan. Opit tekemään konkreettisen markkinointisuunnitelman ja myös jalkauttamaan suunnitelmat digitaalisiin ja
perinteisiin markkinointikanaviin.

4.	
Verkkokauppa pystyyn kuukaudessa
Kesto 10 päivää // 14.9–14.10.2021
	Koulutuksesta saat konkreettiset ohjeet tehokkaan
verkkokaupan perustamiseen tai kehittämiseen.

	Koulutus auttaa konkreettisesti ja helposti hyödyntämään
digitaalisen markkinoinnin työkaluja.

	Teemat: Alustavaihtoehdot, ulkoasun merkitys, tehokkaat tuotekuvaukset ja -kategoriat. Maksu- ja kuljetuspalveluiden tarjoajat. Hakukoneoptimointi ja markkinointi.

	Teemat: Verkkomarkkinoinnin kokonaiskuva, kotisivujen ja
verkkokaupan tehokkuus, kohdennettu sähköpostimarkkinointi,
sosiaalisen median hyödyntäminen.

	Neuvontapalvelut

Hae
koulutuksiin
>> koulutukset.
te-palvelut.fi

Henkilökohtaista yrittämiseen ja omaan yritykseesi liittyvää neuvontapalvelua saat koulutusten aikana tai itsenäisenä palveluna.

Ilmoittaudu
neuvontapalveluihin

Valmennusmajakan
yrittäjyyden asiantuntijat
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Puh. 0295 039 026,
jussi.riikonen@te-toimisto.fi

ELLA KÄRKI
Puh. 040 510 3289, ella.karki@valmennusmajakka.fi

MAIJA GRANQVIST
Puh. 029 503 9033,
maija.granqvist@te-toimisto.fi

PERTTI LÖTJÖNEN
Puh. 044 333 9194, pertti.lotjonen@valmennusmajakka.fi
www.valmennumajakka.fi

Valmennusmajakka tuntee yrittäjän tien
Valmennusmajakka auttaa ihmisiä ja yrityksiä menestymään.
Valmennamme ja kannustamme innostavasti yritystoimintaa
suunnittelevia ja pienyrittäjiä tulokselliseen yritystoimintaan
yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

