Goda råd för att gå

VIDARE

GER DITT FÖRETAG ETT LYFT
Utvecklingstjänster för företag vid alla NTM-centraler

SERVICEHELHET för SMF-företag
Vilken som helst utmaning eller förändring ditt företag står inför, får du experthjälp från NTMcentralen. Vi erbjuder hjälp av Finlands ledande experter för utvecklingsbehov och omställningar
i ditt företag samt skräddarsydda tjänster för utveckling av olika delområden i din affärsverksamhet.
Tjänsterna är avsedda för finländska SMF-företag med potential att utveckla och öka sin affärsverksamhet samt att ge sysselsättning. Utvecklingstjänsterna för företag är ett kostnadseffektivt
sätt att utveckla ditt företag långsiktigt och verkningsfullt.
Vänd dig till oss, när dina mål till exempel är:
• Tillväxt och ökad lönsamhet

• Utveckling av ledarskapet

• Förnyelse av företagsverksamheten

• Ökad arbetsproduktivitet

• Bättre hantering av marknadsföringen
och kundrelationerna

• Produktutveckling och kommersialisering
av nya idéer eller uppfinningar

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Utvecklingstjänsterna för företag ger
företag en GODA GRÅD FÖR ATT GÅ VIDARE
Vi hjälper dig att hitta utvecklingsobjekten i ditt företag och att effektivt utnyttja experttjänsterna.
Utvecklingstjänsterna för företag skräddarsys enligt ditt företags behov.
• Affärsverksamhetsanalys av företagets nuläge
• En helhetsbetonad utvecklingsplan utifrån ditt
företags utgångspunkter
• Flexibla, skräddarsydda experttjänster

• Effektiva utbildningsprogram
för nyckelpersoner
• Experter på toppnivå
• Snabb och effektiv service enligt
principen om en enda kontaktpunkt

TOPPEXPERTER till din tjänst
Tack vare den stora andelen statligt stöd ( till och med 80 %) har man kunnat anlita landets
bästa förmågor för att utföra tjänsterna. Experterna inom utbildning och konsultering har en
hög utbildnings- och kunskapsnivå och utmärkt erfarenhet inom branschen. Detta garanterar
att ditt företag får tjänster på toppnivå, oberoende av var företaget finns.

SERVICEPROCESS för SMF-företag
UTVECKLINGSKARTLÄGGNING AV FÖRETAGET

UTVECKLINGSTJÄNSTER FÖR FÖRETAG
ANALYS

KONSULTERING

UTBILDNING

Analys av nuläget
och utvecklingsplan

Konsulteringstjänster
för affärsverksamhet

Utbildningsprogram
för nyckelpersoner

ÖVRIGA TJÄNSTER
FINANSIERINGSTJÄNSTER

ARBETS- OCH NÄRINGSTJÄNSTER

Allt detta smidigt på ett ställe,
genom en process.

Företaget fyller i en utvecklingskartläggning för
företag på webben.
Företaget och
NTM-centralens
experter får en bra
bild av utgångsläget.
En expert från
NTM-centralen
hjälper företaget
vidare till de rätta
utvecklingstjänsterna.

ANALYS

NTM-centralens experter läser den
kartläggning som du gjort på webben
och hjälper ditt företag vidare till de
rätta tjänsterna. I analystjänsten får
du en helhetsbild av nuläget för ditt
företag samt en tydlig utvecklingsplan. För att förverkliga planen får
du en hänvisning till nödvändiga
utvecklingsåtgärder – konsulteringstjänster, utbildning av nyckelpersoner
eller andra tjänster.

KARTLÄGGNING

Helhetsbetonad
utveckling på
DITT FÖRETAGS VILLKOR

Analys av affärsverksamhetens nuläge
och utvecklingsplan.
Under dagen går
man under ledning
av experten igenom
bland annat:
- kunder
- tjänst/produkt
- marknadsföring
och försäljning
- distributionskanaler
- ekonomi
- personal
- produktion
- nätverk
- konkurrenter

Subventionerat pris för kunden
220 euro + moms/dag

Subventionerat pris för kunden
300 euro + moms/dag

Riksomfattande
utbildningsprogram
för nyckelpersoner i
SMF-företag:
1. Ledarskap
för tillväxt
2. Ledning av ekonomi
och produktivitet
3. Ledning av
marknadsföring
och kundrelationer

Subventionerat pris för kunden
1 470 euro + moms,
i vilket ingår 10 utbildningsdagar
och 2 konsulteringsdagar.

ÖVRIGA TJÄNSTER

UTBILDNING

KONSULTERING

Utveckling av
affärsverksamheten
inom olika
delområden:
1. Tillväxt och
förnyelse
2. Produktivitet
och ekonomi
3. Marknadsföring
och kundrelationer
4. Ledarskap
och personal
5. Kommersialisering
av innovationer

FINANSIERING
Understöd för
utvecklande av företag
- utvecklingsåtgärder
- investeringar
Finansiering via
programmet för
utveckling av landsbygden
Business Finlands tjänster
och finansiering
Finnvera
ARBETS- OCH
NÄRINGSTJÄNSTER
Personalutveckling och
omställningar
Samanskaffningsutbildning
Rekryteringstjänster
Lönesubvention

UTVECKLINGSTJÄNSTER FÖR FÖRETAG VID NTM-CENTRALERNA
Välkommen till NTM-centralen i din region för att bekanta dig med den helhetsbetonade servicen för
SMF-företag. Vårt mål är att främja företags tillväxt, förnyelse, internationalisering och effektivitet. Vi
erbjuder företag som utvecklas bästa möjliga råd för framgång i den föränderliga världen.
Ta kontakt och
gör så här:

1. Gör en kartläggning av utgångsläget för ditt företag på adressen
www.yritystenkehittamispalvelut.fi och sänd den direkt till den lokala
NTM-centralen via webbtjänsten.
2. En expert från NTM-centralen läser kartläggningen och kontaktar dig.
3. Du kan också ringa direkt till NTM-centralen i din region och komma
överens om fortsättningen. Kontaktuppgifter hittar du på
webben www.yritystenkehittamispalvelut.fi
4. Du kan ansöka om en tjänst med en elektronisk blankett,
och beslutet får du i snitt inom en vecka.

