Liiketoiminnan KehittämisKlubi:

Teemana yrityksen imago
ti 24.4.2018 klo 17.30−20.30
Honkalakoti, Honkalantie 7, Ruovesi
Tervetuloa tutustumaan kehittämis- ja kasvupalveluihin! Tarjoamme Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä
räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluja pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa.
Tiistaina 24.4. Ruovedellä aiheena on brändi ja erityisesti työnantajaimago. Hyvästä ja oikeanlaisesta imagosta on
hyötyä sopivien työnhakijoiden löytämiseen.

Mitä väliä maineella ja tunnettuudella on? Miten saa enemmän sopivia työnhakijoita?
Mikä työnantajissa vetoaa työnhakijoihin? Miten mainetta voi hallita ja rakentaa?
KehittämisKlubilla käydään läpi juuri näitä oleellisia asioita työnantajaimagosta. Kuulet mielenkiintoisia faktoja sekä
tarinoita muiden yritysten kokemuksista. Sinulla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa siitä, miten
voitte kehittää oman yrityksenne imagoa.
17.30

Joustava saapuminen. Kahvitarjoilu ja asiantuntijat ovat paikalla valmiina keskusteluihin.

18.00

Ruoveden Yrittäjien vuosisadan yrittäjän avaussanat
Anssi Manninen, Bussi Manninen Oy

18.10

Asiantuntijapuheenvuoro:
Brändin rakentaminen, merkitys ja asiakaskokemus
Erja Koivula, Partneri, PK & Co. Oy

19.00

Tarinoita ja tapausesimerkkejä:
Näyttää, maistuu ja tuntuu hyvältä – Juustoportti
Pasi Hakomäki
Laatua, palvelua ja yhteishenkeä – Memar Oy
Aki Kangas

20.10

ELY-keskuksen ja TE-toimiston kautta apuja brändinrakennukseen
Liiketoiminnan kehittämispalvelut: Empiros Oy, toimitusjohtaja Heidi Keso
Kasvubuusti-projektista lisäetua: Esimerkiksi ilmaiskäyttöön moderni rekrytyökalu TalentAdore
Rekrytointiin ja henkilöstökoulutukseen monenlaisia vaihtoehtoja

20.15
20.30

Verkostoitumista ja vapaata ajatusten vaihtoa
Tilaisuuden päätös

Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.4.2018 osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/223DF87EB1237BEA
tai Sirkku Mäkelä, puh. 044 7871 304 tai sirkku.makela@ruovesi.fi, Johanna Lamminmäki, puh. 044 7151 444 tai
johanna.lamminmaki@virrat.fi.
Tilaisuus on PIIRU-hankkeen suunnittelema ja järjestämä.
PIIRU-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja ELYkeskuksen toteuttama. PIIRU tukee Pirkanmaan pk-yrityksiä
hallitsemaan muutosta, tarttumaan kehittämisen kohteisiin
ennen kuin haasteet muuttuvat vaikeuksiksi.

Tapahtumassa mukana olevat yhteistyökumppanimme
Virrat ja Ruovesi
Kaupunkien elinkeinotiimit yhteistyökumppaneineen tarjoavat palveluita yritysten eri kehitysvaiheisiin.
Pirkanmaan ELY-keskus
Neuvontaa, koulutusta, kehittämispalveluja sekä rahoitusta.
Pirkanmaan TE-toimisto
Työvoimaa, tukea rekrytointiin, apua henkilöstön kehittämiseen ja muutostilanteisiin.
Pirkanmaan Yrittäjät
Asiantuntijapalvelua, koulutuksia, tapahtumia, hankinta-asiamiespalvelua.
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