YRITTÄJYYSTAITOPAJA - Voisiko sinusta tulla yrittäjä? Miten yritys perustetaan?
Mistä löydät tietoa? Tule valmennukseen, me autamme.
Millaista yrittäjyys on Suomessa? Mitä on hyvä tietää ennen kuin aloitat oman yritystoiminnan?
Valmennuksen aikana autamme Sinua löytämään omat vahvuutesi ja osaamisesi. Tämä tieto
auttaa Sinua myös työnhaussa.
Valmennus ei maksa mitään (0€). Valmennus tapahtuu yrittäjyystaitopajalla, osoitteessa
Sepänkatu 1, rakennus 5A, 70100 Kuopio. Valmennus tapahtuu pienryhmissä. Ryhmäpäivät
ovat pääsääntöisesti klo 9 - 15.30. Teemme myös yritysvierailuja. Kerromme niistä tarkemmin,
kun valmennus alkaa.
Valmennus alkaa tiistaina 1.9.2020. Jos haluat tulla mukaan valmennukseen, ole yhteydessä
omaan asiantuntijaasi TE-toimistossa tai kaupungin työllisyyspalvelussa. Valmennukseen voivat
osallistua Kuopiossa asuvat työttömät työnhakijat.
Ryhmävalmennuksen ohjelma:
Miten voit hyödyntää osaamistasi käytännössä
- tiistai 1.9.2020 klo 9 – 15.30
Mitä osaamista sinulla on? Miten tuotteistat osaamisen? Silja Huttunen
Motivaation ja tavoitteiden merkitys
- torstai 3.9.2020 klo 9 - 12
Olet itsesi pomo: päämäärät ja käytännön teot. Silja Huttunen
- tiistai 8.9.2020 klo 9 - 15.30
Projektijohtaminen ja markkinoinnin perusteet. Jenni Rissanen
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Mitä yrityksesi aikoo tehdä tai tuottaa? Ideasta tuotteeksi.
- tiistai 15.9.2020 klo 9 – 15.30
Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen ajattelu. Silja Huttunen
- torstai 17.9.2020 klo 9 – 15.30
Ideasta tuotteeksi: hinnoittelu ja tuotteen lisäarvo asiakkaalle. Jenni Rissanen.
Paikallisen verkostoitumisen merkitys – mistä asiakkaat ja yhteistyöverkostot löytyvät?
- tiistai 22.9.2020 klo 9 – 15.30
Verkostot, miksi, miten, missä? Mitä hyötyä? Petra Ryymin
Miten perustat yrityksen, mistä saat apua yrittäjyyteen ja entä jos et onnistu yrittäjänä?
Mitkä ovat sinun mahdollisuudet ja velvollisuudet, kun ryhdyt yrittäjäksi Suomessa.
Perustietoa ja ammatillista tietoa.
- torstai 24.9.2020 klo 9 – 15.30
Tietoa yrittäjyydestä Suomessa, itsensä työllistäminen kevytyrittäjänä ja vierailu
Kuopion seudun Uusyrityskeskukseen, miten pääsen alkuun. Petra Ryymin
Ryhmävalmennuksen lisäksi sinun on mahdollista saada henkilökohtaista valmennusta 1 - 8
tuntia. Aiheena voi olla esim. liikeidea, hinnoittelu, markkinointi tai toimintaan tarvittavat luvat.
Mukaan voit päästä, jos olet työtön ja asut Kuopiossa. Lisätietoa antaa Hely Korventausta,
puh. 044 718 2512, hely.korventausta@kuopio.fi
Jos haluat tietää lisää valmennuksen sisällöstä, ota yhteys kouluttajaan.
Petra Ryymin, petra@businesssavo.fi
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