
Mikä on unelmasi yrittäjänä? Tehdä jotain merki
tyksellistä? Luoda mielekäs työpaikka itsellesi ja 
kenties myös muille? Rakentaa jotain ainutkertais
ta? Päästä nauttimaan työsi jäljistä ja menestyä 
rakentamallasi polulla?
 
Olet tehnyt merkittävän valinnan valitessasi yrittä
jyyden. Sinulla on ehkä hyvä yritysidea. Loistava
kin idea tarvitsee menestyäkseen hyvää myyntiä 
ja markkinointia. Yritys elää asiakkaistaan. Siksi 
asiakashankinnan suunnittelu ja toteutus on syytä 
aloittaa systemaattisesti heti yritystoiminnan alku
taipaleella.
 
ME PRO GROWTHISSA HALUAMME  
AUTTAA SINUA:

• Löytämään yrityksellesi potentiaalisimmat 
 asiakasryhmät

• Laatimaan myyntisuunnitelman ja myynnin 
 työkalut

• Rakentamaan myyntiä tukevan markkinointi
suunnitelman ja markkinoinnin työkalut

• Kehittämään henkilökohtaisia myyntitaitojasi

MIKSI SINUN KANNATTAA VALITA  
PRO GROWTH CONSULTING?

• Olemme itsekin yrittäjiä.
• Olemme kasvattaneet ja kehittäneet yrityksiäm

me menestyksekkäästi ja kannattavasti yhteensä 
35 vuotta. Työskentelemme jatkuvasti erilaisten 
yritysten kanssa ja tunnemme yrittäjän maailman 
läpikotaisin.

• Myynti ja markkinointi ovat erityisiä osaamis
alueitamme, joissa konsultoimme ja koulutamme 
yrityksiä jatkuvasti hyvällä menestyksellä. Katso 
myös tekemämme ”Tutkimus ICTalan myynnin 
esteistä”.

• Haluamme aidosti auttaa ja tuottaa erinomaisia 
tuloksia. 

Startti Plus

SINUN MENESTYKSESI ON  

MEIDÄN TAVOITTEEMME!

Vauhtia yrittäjyyteen 
osaavien yrittäjien ja 
myynnin ammattilaisten 
avulla

© SalesKey Pro Growth Consulting Oy:llä on yksinoikeus 

Suomessa SalesKeymyyntitestin käyttöön.

YHTEISTYÖ KANSSAMME ON  
YRITTÄJÄMÄISEN KÄYTÄNNÖN- 
LÄHEISTÄ JA TEHOKASTA.  
ETENEMME SEURAAVASTI: 

1. Valitset Pro Growthin kumppaniksesi.

2. Soitamme sinulle ja varaamme tapaamis-
ajan. 

3. Tapaamme joko toimistollamme  
Helsingin Etu-Töölössä tai haluamassasi 
paikassa 1–2 kertaa.

4. Tapaamisissa ja niiden välissä keskitym-
me kanssasi liiketoimintasuunnitelmaasi 
ja erityisesti yrityksesi menestyksen 
kannalta olennaisimpiin myynnin ja 
markkinoinnin asioihin. Tuotamme sinulle 
konkreettisen kehityssuunnitelman, jota 
noudattamalla onnistut varmasti.

5. Olemme tukenasi tarvittaessa myös  
jatkossa.



KEITÄ OLEMME?

Virpi Europaeus, VTM 
yrittäjä, liikkeenjohdon konsultti ja valmentaja

Erityisosaaminen: myynti ja markkinointi, asiak kuudet, 
yritystoiminta ja johtaminen, asiantuntijayritykset
Konsultointi- ja valmennuskokemus:  
18 vuotta, yritysjohdon kokemus 15 vuotta

Erkki Tuomi, KTM 
yrittäjä, liikkeenjohdon konsultti ja valmentaja

Erityisosaaminen: myynti ja markkinointi, yritystoiminta, 
johtaminen, ICTtoimiala 
Konsultointi- ja valmennuskokemus: 10 vuotta, yritys
johdon kokemus 18 vuotta

Kristiina Pääkkönen, YTM, MBA
liikkeenjohdon konsultti, business coach ja markki noin
nin valmentaja 

Erityisosaaminen: digimarkkinointi, myynti ja markki
nointi, viestintä
Konsultointi- ja valmennuskokemus: 10 vuotta, yritys
johdon kokemus 7 vuotta

OTA YHTEYTTÄ

Palvelumme ovat saatavilla seuraavissa kunnissa: Hel
sinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi,  Kerava, 
Vihti, Lohja, Mäntsälä, Järvenpää, Tuusula. Tapaamiset 
järjestämme toimistollamme Helsingin EtuTöölössä tai 
yhdessä sopimassamme paikassa lähellä Sinua.  
virpi.europaeus@progrowth.fi puh. 050 505 2888 
erkki.tuomi@progrowth.fi puh. 050 67 662

WWW.PROGROWTH.FI
Mannerheimintie 44 a / Regus Parlamentti / 3. krs
00260 Helsinki 

Lataa Myynnin esteet 2016 –tutkimus
https://progrowth.loyalistic.com/Honeypot/  
tutkimusictalanmyynninesteista2016

Lataa 9 tapaa ”klousata” kauppa 
http://progrowth.loyalistic.com/Honeypot/ 
klousaamistavat#sthash.HqjTc3wZ.dpuf

Lataa Ratkaisumyynti ja asiakaskeskeisyys
http://progrowth.loyalistic.com/Honeypot/ 
ratkaisumyynti#sthash.qVNyFZAc.dpuf

Startti Plus on TEtoimiston järjestämä 
maksuton asiantuntijapalvelu asiakkailleen, 
jotka ovat vasta aloittaneet yrittäjinä. Saat 
sparrausta myyntisi tehostamiseen ja tukea 
markkinointitaidoillesi.
 
Startti Plus palvelussa laadit asiantuntijan 
kanssa konkreettisen suunnitelman myyn
nin kehittämisestä siten, että edellytyksesi 
kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun ovat 
mahdollisimman hyvät.
 
Palvelun tuottavat sopimuskumppanimme, 
joista voit valita mieleisesi.
Tarkemmat tiedot Startti Plus palveluun 
hakeutumisesta saat sähköpostitse Uuden
maan TEtoimistosta 
starttiraha.uusimaa@tetoimisto.fi.
Menestystä Sinulle ja yrityksellesi!


