METROPOLIALUEEN
19.5.-2.9.2014

Haluatko kasvaa? Maan parhaat kasvun tekijät käärivät hihansa ja ovat tukenasi. Hävittävää ei
ole, voitettavaa paljonkin. Metropolialueen kasvuyritysten kumppanit järjestävät osana valtakunnallista Kasvu Open 2014 –kilpailua Metropolialueen Kasvupolun. Se haastaa yrityksiä pohtimaan
kasvua mahdollisuutena ja kasvun tueksi alueen parhaan osaajat. Kasvupolun voittajalle on luvassa 3000 € palkinto sekä suora paikka Kasvu Open -finaaliin.
MIKÄ KASVUPOLKU ON?

MIKSI KASVUPOLKU TOTEUTETAAN?

Kasvupolku on maksuton kasvun sparrausohjelma, jossa
yritykset herätetään omiin kasvun mahdollisuuksiinsa.

1. Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä
Kasvupolku osana valtakunnallista Kasvu Open kilpailua on kasvuyritysverkoston yhteinen ponnistus yritysten kasvun tueksi.

Kasvupolku-kokonaisuus käsittää neljä päivää (startti,
2 x Kasvun Kiitorata, finaali), joiden aikana yritykset saavat
huipputason sparrausta. Startti ja finaali ovat kaikille avoimia
kohtaamisia. Kiitoratapäiviin valitaan hakemusten perusteella 20 yritystä sparrattavaksi.

2. Kasvu kuuluu kaikille
Kaikki yritykset, jotka haluavat kehittää omaa liiketoimin
taansa ja etsiä uusia kasvumahdollisuuksia, voivat osallistua
Kasvupolkulle.

Ainutlaatuisen ja testattun työpajatyöskentelyn avulla
mukana olevat yritykset saavat lyhyessä ajassa kasvusuunni
telmistaan enemmän tietoa kuin vuoden aikana.

3. Yrityksille aina maksuton
Kasvupolku on yrityksille aina maksuton kasvun sparrausprosessi.

Kasvupolulta voi löytää uusia osaaja- ja rahoituskontakteja,
avainpelaajia, kasvun konkreettiseksi tekemiseksi.

4. Takuulla toimiva ja tehokas
Kasvun Kiitorata –konsepti antaa yrityksille mahdollisuuden
testata kasvutavoitteitaan ja –suunnitelmiaan nopeasti,
tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Kasvupolun voittajalle on luvassa 3000 € palkinto sekä
suora paikka valtakunnalliseen Kasvu Open finaaliin.

OHJELMA
19.5.2014
STARTTI
klo 14.00-16.30
Innopoli 1, Espoo
OHJELMA
• Säkenöivä startti herättää
kasvunälän!
• Antaa vastuksen, miksi
Kasvupolkulle kannattaa
osallistua ja miten pääsen
mukaan.
• Yhteistyökumppanin
puheenvuoro: Ota selvää
omista kasvumahdollisuuksista, Iiro Korander, aluejohtaja, pk-yritysalue, Nordea
Pankki Suomi Oyj
• Oman kasvutarinansa kertoo
Kimmo Herranen, Administer Oy (vahvistamatta)

10.6.2014
KIITORATAPÄIVÄ 1
klo 8.30 - 16.00

• Mukana Kasvun
Kiitoratapäivään
valitut 20 yritystä
• Päivän alussa yritys
ten pitchaukset
• Kiitoradan aikana
alueelta haastetut
asiantuntijat sparraavat yrittäjiä omilla
vahvuus-alueillaan
• Teemoina: Myynti
ja asiakkaat, Talous,
Tiimi ja osaaminen,
Juridiikka

14.8.2014
KIITORATAPÄIVÄ 2
klo 8.30 - 16.00

• Toinen päivä: yritys
ten sparraus jatkuu
• Päivän alussa yritysten pitchaukset
• Kiitoradan aikana
alueelta haastetut
asiantuntijat sparraavat yrittäjiä omilla
vahvuus-alueillaan.
Mukana mm. Taneli
Tikka
• Teemoina: Strategia,
Kasvun rahoitus,
Hallitustyöskentely ja
johtaminen

2.9.2014
FINAALI
klo 13.00- 16.00

• Tilaisuus on avoin
kaikille kasvuyrittäjyydestä kiinnostuneille.
• Jaetaan kokemuksia
ja juhlitaan onnistumisia.
• Kiitoratojen kasvuhakuisimmat voittajat palkitaan Kasvu
Open 2014 finaalipaikalla ja 3000 euron
rahapalkinnolla

ILMOITTAUDU STARTTIPÄIVÄÄN
www.lyyti.in/Metropoli_8300

HAE MUKAAN KASVUPOLKUUN

Täytä hakemus 2.6.2014 mennessä osoitteesssa:

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1173475&chk=FW2H7QTZ

LISÄTIETOJA
Nina Rautiainen				Matti Härkönen
partner, Kasvun Roihu Oy			
toimitusjohtaja, partner, Kasvun Roihu Oy
nina@kasvunroihu.fi			matti@kasvunroihu.fi
gsm 044 044 1111			
gsm 040 578 2688

YHTEISTYÖSSÄ:

