Startti Plus
Vauhtia yrittäjyyteen
osaavien yrittäjien ja
myynnin ammattilaisten
avulla

YHTEISTYÖ KANSSAMME ON YRITTÄJÄMÄISEN
KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ JA TEHOKASTA.ETENEMME
SEURAAVASTI:

1. Valitset Pro Growthin kumppaniksesi.
2. Soitamme sinulle ja varaamme
tapaamisajan.
3. Tapaamme henkilökohtaisesti joko
toimistollamme Helsingissä ( Kaikukatu
4) tai haluamallasi paikkakunnalla
Uudellamaalla.
4. Tapaamisissa ja niiden välissä
keskitymme 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. Tarpeidesi
mukaan järjestämme 1-4
jatkotapaamista myynti- ja
markkinointitaitojesi
syventämiseksi.

Mikä on unelmasi yrittäjänä? Tehdä jotain
merkityksellistä? Luoda mielekäs työpaikka itsellesi
ja kenties muille? Rakentaa jotainainutkertaista?
Päästä nauttimaan työsi jäljistä ja menestymään
rakentamallasi polulla?
Olet tehnyt merkittävän valinnan valitessasi
yrittäjyyden. Sinulla on ehkä hyvä yritysidea.
Loistavakin idea tarvitsee menestyäkseen
hyvää myyntiä ja markkinointia. Yritys elää
asiakkaistaan. Siksi asiakashankinnan
suunnittelu ja toteutus on syytä aloittaa
systemaattisesti heti yritystoiminnan
alkutaipaleella.
Me Pro Growthilla haluamme auttaa
sinua :

•
•

Löytämään yrityksellesi potentiaalisimmat
asiakasryhmät
Laatimaan myyntisuunnitelman ja myynnin
työkalut

•

Rakentamaan myyntiä tukevan
markkinointisuunnitelman ja markkinoinnin
työkalut.

•

Kehittämään henkilökohtaisia myyntitaitojasi

SINUN MENESTYKSESI ON
MEIDÄN TAVOITTEEMME!
Miksi sinun kannattaa valita Pro Growth
Consulting?

•
•

•

•

Asiakkaidemme palautteita Startti Pluspalvelusta :

Olemme itsekin yrittäjiä.
Olemme kasvattaneet ja kehittäneet
yrityksiämme menestyksekkäästi ja
kannattavasti yhteensä 40 vuotta.
Työskentelemme jatkuvasti erilaisten yritysten
kanssa ja tunnemme yrittäjän maailman

“ Konsultin käynti oli erittäin hyödyllinen ja sain

läpikotaisin.
Myynti ja markkinointi ovat erityisiä
osaamisalueitamme , joissa konsultoimmeja
koulutamme yrityksiä jatkuvastihyvällä
menestyksellä.

palveluani, lisätä näkyvyyttä ja myyntiä.
Tapaamisessa oli kannustava ja rohkaiseva
ilmapiiri, sain uutta intoa. Nyt minulla on monta
konkreettista toimenpidettä, joita edistää!”

Haluamme aidosti auttaa ja tuottaa erinomaisia
tuloksia.

ja tulee varmasti toteutettua ideoita
tehokkaammin. Innostava palaveri!”

hyviä vinkkejä, joilla kehittää markkinointiamme.
Esiin nousi asioita, joita en aiemmin osannut edes
ajatella. Tulemme kehittämään toimintaamme
välittömästi suunnitelmanmukaisesti.”

“ Sain hyviä konkreettisia ehdotuksiamarkkinoida

“ Nyt markkinointisuunnitelma on johdonmukainen

KEITÄ OLEMME?

Virpi Europaeus, VTM
yrittäjä, liikkeenjohdon konsultti ja valmentaja

Kristiina Pääkkönen, YTM, MBA
Liikkeenjohdon konsultti, business coach jamarkkinoinnin
valmentaja

Erityisosaaminen: myynti ja markkinointi,

Erityisosaaminen: digimarkkinointi, myynti ja

asiakkuudet, yritystoiminta ja johtaminen,
asiantuntijayritykset.

markkinointi, viestintä

Konsultointi-ja valmennuskokemus:

Konsultointi-ja valmennuskokemus: 10 vuotta,

18 vuotta, yritysjohdon kokemus 15 vuotta

yrityjohdon kokemus 7 vuotta

Erkki Tuomi, KTM
yrittäjä, liikkeenjohdon konsultti ja valmentaja

Erityisosaaminen: myynti ja markkinointi,
yritystoiminta, johtaminen, ICT-toimiala

Konsultointi-ja valmennuskokemus:
10 vuotta, yritysjohdon kokemus 18 vuotta

Jenni Kiho, Tradenomi
Liikkeenjohdon konsultti, myynnin ja
markkinoinnin valmentaja
Erityisosaaminen: myynti, markkinointi,
rahoitusjärjestelyt
Konsultointi- ja valmennuskokemus:
5 vuotta

OTAYHTEYTTÄ
Palvelumme ovat saatavissa kaikissa Uudenmaan
kunnissa. Tapaamiset järjestämme toimistollamme
Helsingin Sörnäisissä tai yhdessä sopimassamme
paikassa lähellä Sinua. Ota yhteyttä!
virpi.europaeus@progrowth.fi puh. 050 505 2888
erkki.tuomi@progrowth.fi puh. 050 67 662

WWW.PROGROWTH.FI

Kaikukatu 4 , 00530 HELSINKI
Katso toimistomme tarkempi sijainti kartalla alta:
https://www.leipatehdashelsinki.fi/locations/

Lataa Myynti Kasvun veturina 2018tutkimus:
https://content.progrowth.fi/palvelut/tutkimusict-alan-myynnin-esteista-ja-parhaistakeinoista-2018?testMode=true

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

Lataa ratkaisumyynnin ja
asiakaskeskeisyyden opas:
https://content.progrowth.fi/palvelut/ratkaisumyynti?
TestMode=true

Startti Plus on Uudenmaan TEtoimiston tarjoama maksuton
asiantuntijapalvelu asiakkailleen,
jotka ovat saaneet starttirahaa.
Palvelussa saat sparrausta
myyntisi tehostamiseen ja tukea
markkinointitaidoillesi sekä
kirjallisen suunnitelman
liiketoimintasi kehittämiseen. Lisäksi
voit saada jopa neljä
jatkotapaamista myynti- ja
markkinointitaitojesi
syventämiseksi.
Palvelua tuottavat TE-toimiston
sopimuskumppanit, joista voit valita
mieleisesi. Tarkemmat tiedot Startti
Plus-palveluun hakeutumisesta saat
sähköpostitse Uudenmaan TEtoimistosta starttiraha.uusimaa@tetoimisto.fi
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