Yrittäjäkoulutukset
Kainuussa
– syksy 2022
	Aloittavan ja yrittäjyyttä
suunnittelevan koulutukset

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

1. 	Aloittavan yrittäjän tehopaketti
- Opi kaikki yrityksen perustamisen osa-alueet
Kesto 25 pv // 8.8.-9.9., 26.9.-28.10. ja 7.11.-12.12.

	Onko sinulla liikeidea? Koulutuksessa opit kaikki yrityksen perustamisen
osa-alueet ja teet käytännönläheisen liiketoiminta- ja taloussuunnitelman.

2.	
Minustako yrittäjä?

Kesto 10 päivää // 29.8.-9.9. ja 17.10.-28.10.

	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
suunnitelman oman osaamisen myynnille.

Teemakoulutuksia yrittäjille ja
yrittäjyyttä suunnitteleville
1. 	Verkkomarkkinoinnilla lisää asiakkaita
Kesto 10 päivää* // 6.9.-6.10.

	Koulutus auttaa konkreettisesti ja helposti hyödyntämään digitaalisen
markkinoinnin työkaluja. Teemat: Verkkomarkkinoinnin kokonaiskuva, kotisivujen ja verkkokaupan tehokkuus, kohdennettu sähköpostimarkkinointi,
sosiaalisen median hyödyntäminen.

2. 	Paranna yrityksesi kannattavuutta
Kesto 10 päivää* // 20.9.-20.10.

	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. 	Kasvata myyntiäsi!

Myynnin ja markkinoinnin verkkokoulutus

Kesto 10 päivää* // 4.10.-3.11.

	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. 	Kasvata yrityksen tuottavuutta
hyödyntämällä digitaalisia työkaluja
Kesto 10 päivää* // 18.10.-17.11.

 oulutuksessa tutustut yleisimpiin digitaalisiin työvälineisiin, joista voit valita
K
itsellesi sopivimmat asiakaspalveluun, markkinointiin ja myyntiin sekä
taloushallintoon. Hyödyntämällä digin mahdollisuuksia kasvatat kustannustehokkaasti myyntiä ja yrityksesi kannattavuutta sekä sujuvoitat monia
arjen rutiineja. Myös oma osaamisesi yrittäjänä kasvaa.

5. 	Verkkokauppa pystyyn kuukaudessa
Kesto 10 päivää* // 15.11.-15.12.

	Koulutuksesta saat konkreettiset ohjeet tehokkaan verkkokaupan perustamiseen tai kehittämiseen. Teemat: Alustavaihtoehdot, ulkoasun merkitys,
tehokkaat tuotekuvaukset ja -kategoriat. Maksu- ja kuljetuspalveluiden
tarjoajat. Hakukoneoptimointi ja markkinointi.

	Luovuus elämäntapana ja
elinkeinona
1. 	Luovuus elämäntapana ja elinkeinona

UUTUUS!

Kesto 40 päivää* // 31.10.-27.12.

	Luovan alan osaaja - missä olet nyt? Mitä osaat ja haluat tehdä? Koulutuksessa suunnittelet omaa uraasi ja tulevaisuuttasi, huomioiden elämäntilanteesi, erityistaitosi ja kiinnostuksesi. Samalla kartoitat, mitä lisäosaamista
tarvitset. Opit myös ylläpitämään omaa työhyvinvointiasi ja työskentelemään tehokkaasti.
	Yksi viikko on omistettu luovien alojen erityiskysymysten käsittelyyn.
Saat käytännönläheistä tietoa hyvän apurahahakemuksen laatimiseen,
projektien suunnitteluun ja budjetointiin sekä tekijänoikeuksien hallintaan.
Teet myös konkreettisen Oman osaamisen myyntisuunnitelman ja saat
valmiuksia yrittäjämäiseen toimintaan.

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

* Koulutus toteutetaan jaksotetusti viiden viikon aikana. Joka viikko kaksi webinaaria.

Klikkaa ja hae
koulutuksiin
Työmarkkinatorilla!

Ilmoittaudu
neuvontapalveluihin

Valmennusmajakan
yrittäjyyden asiantuntijat

JUSSI RIIKONEN // 029 503 9026
jussi.riikonen@te-toimisto.fi

ELLA KÄRKI // 040 510 3289
ella.karki@valmennusmajakka.fi

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

TARJA KEKÄLÄINEN // 040 199 1023
tarja.kekalainen@valmennusmajakka.fi
www.valmennusmajakka.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.

