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NEUVONTA- JA KEHITTÄMISPALVELUT

• Yrityksen perustaminen ja ensiaskeleet sekä 

omistajanvaihdokset.

• Liiketoiminnan arki, kehittäminen, kasvu ja

uudistuminen.

• Neuvontapalvelumme ovat maksuttomia.

YRITYKSILLE JA YRITTÄJÄKSI AIKOVILLE





RAHOITUSNEUVONTA

• Autamme rahoituspolun rakentamisessa

- Julkisten tukien hyödyntäminen; Team Finland ja EU

- PO-sijoitukset (yhteydet Fibaniin ja muihin sijoittajiin)

- Käyttöpääoma – lisääminen ja vapauttaminen



UUSILLE MARKKINOILLE

• Kotimaa – case ”tarvitaan verkkosivut”

- Kilpailuedun kirkastaminen, erottautuminen

- Omistajanvaihdokset

• Kansainvälisille markkinoille

- Kansainvälistymisvalmiudet

- Toimenpiteiden suunnittelussa avustaminen

• Venäjän markkinat erityisalueena, eritoten teolliset tuotteet

• Hyvinvointisektorilla Lähi-itä, Japani ja Kiina

• Verkkokauppa – case Muisto Juhla/Memor Design



UUSI TUOTE/PALVELU

• Idea, konsepti ja business case – case Suomen Kotikylmiö –

ketterä kokeilu

• IPR

• Kumppanien etsintä

• Muotoilun hyödyntäminen – asiakaskokemus!

• Digitalisaation vaikutus ja hyödyntäminen



YRITYKSEN ARKEEN

• Tarjoamme käytännön sparrausta yrittäjän 

ja yrityksen arkeen, mm. kannattavuuden 

parantamiseen.

• Tuemme yrityksen muutostilanteissa, 

esim. omistajanvaihdoksissa, ja kriiseissä.

• Neuvomme sopivien toimitilojen ja tonttien 

löytämisessä (www.liike.info).

• Toimimme yhteistyössä 

Lahden seudun yrityskummien kanssa.



MITEN TOIMIMME?

• Tutustuminen

• Herättely

• Tunnistettu  
tarve

Kohtaaminen

• Nykytila

• Suunta

• Etenemismalli

Alkuanalyysi

• Esitehtävät

• Ladec-tiimi

Valmistautuminen

• Arjen haasteet

• Rahoitus

• Kasvu - markkinat

• Kasvu - tarjoama

• Myynti ja markkinointi

• Omistajanvaihdokset

• Idea/konsepti

• Liiketoimintamalli

• Asiakaskokemus

• Digitalisaatio

• Kumppanit 

• Verkostot

Sparraus-/ 
neuvontasessio

• Suunnitelma

• Toteutuksen 
tuki

Eteenpäin

Asiakkaan osallistuminen



YRITYKSEN KEHITTÄJÄKUMPPANI

• Asiantuntijamme tukevat yrittäjää ja yritystä 

kaikissa elinkaaren vaiheissa, koosta tai 

toimialasta riippumatta.

• Autamme yritystä tunnistamaan kehitystarpeitaan 

ja hyödyntämään ulkopuolisia kumppaneita 

(yksityiset palvelutarjoajat, sijoittajat, valtion 

yrityspalvelut, korkeakoulut).

• Teemme julkisen palvelutarjonnan yrittäjälle 

helpoksi hyödyntää.



PALVELUKSESSANNE



Hankkeet

• VerSote –verkostoituvat sote-
alan yritykset

• #digiLAHTI

• Suomalaisen talviosaamisen 
vienti

• Meriteollisuuden klusteri

*******

Alihankintamessut – mukana TK-tiimi ja 
Makron Oy



Kokemuksistaan 

Ladecin palveluista 

kertoi tj. Tanja Laine/ 

Helmi Seniorikoti 



Digitalisaation pelikenttä







SÄHKÖISIÄ PALVELUITAMME

www.liike.info
• Toimitilapörssi

• Yrityshaku

FIND-palvelu-
hakusivustot

Tapahtumat: 

www.lahtibusinessevents.fi

http://www.liike.info/
https://www.designlahti.fi/find
http://www.liike.info/
https://www.smartlahti.fi/find
https://www.welltechlahti.fi/find
http://www.lahtibusinessevents.fi/


PALVELU-

PISTEEMME

LAHDESSA

Yrityskäynnit



Asiakkaan palaute 29.3.2019:

”Tämä yhteistyö teidän kanssa on ollut alusta lähtien meille niin 

valtava tuki, tietolähde, tsemppi. 

Koskaan ei yrittäjän kannata jäädä yksin, koska kuten nytkin teiltä 

olemme saaneet lukemattomia ajatuksia ja konkreettisia neuvoja, 

sekä myös teidän verkostot käyttöömme, kuten nytkin Mari 

Kivinen/EEN kumppaneineen. ”

Anna Ylinen, Muisto Juhla Oy 



OLEMME
SINUA 
JA 
YRITYSTÄSI
VARTEN!


