
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kasvuopen.fi 

Kasvu Open on kansanliike, joka tuo kasvun kaikkien ulottuville.  
Se valjastaa maan parhaat asiantuntijat, näkemyksellisimmät sijoittajat ja kokeneimmat yrittäjät pohtimaan juuri 

sinun yrityksesi kasvun mahdollisuuksia – ilmaiseksi. 
 

Pohditpa sitten yrityksesi tulevaa myyntiä tai olet jo löytänyt itsellesi kiinnostavan ostokohteen, tämä kasvupolku on 
sinua varten! Me väitämme, että onnistuneen yrityskaupan tärkein palanen on uskottava kasvusuunnitelma. 

Yrityskaupalla kasvuun! Hae nyt! 

 

Omistajanvaihdos Kasvupolku 

 

STARTTI 

20.4.2015 

klo 14.00–16.00 

Koulutie 3, Kimara, 

Keuruu 

KIITORATA I 

19.5.2015 

klo 8.30–16.00 

Mänttä 

 

KIITORATA II 

3.6.2015 

klo 8.30–16.00 

Jämsä 

 

FINAALI 

11.8.2015 

klo 14.00–16.00 

Koulutie 3, Kimara, 

Keuruu 

Haastetaan kohderyhmän 

yrityksiä hakeutumaan 

mukaan sparrauspäiviin. 

Tilaisuudessa esiintyvät 

muutama 

menestyksekkään 

omistajanvaihdoksen 

tehnyttä yritysjohtajaa. 

Tilaisuus on maksuton! 

 

Kiitorata-tilaisuuteen on 

valittu/kutsuttu 15 yritystä. 

Kiitoradan aikana alueelta 

haastetut asiantuntijat 

sparraavat yrittäjiä omilla 

vahvuusalueillaan. 

Teemoina: Talous, 

strategia, hallitustyö, 

Finnvera ja yrityskaupat, 

Yrityskaupan tekeminen,  

 

 

Toinen päivä: yritysten 

sparraus jatkuu. 

Kiitoradan aikana alueelta 

haastetut asiantuntijat 

sparraavat yrittäjiä omilla 

vahvuusalueillaan. 

Teemoina: Juridiikka, 

yrityskaupan rahoitus, 

markkinointi ja myynti, 

kokemuksia 

yrityskaupoista, tiimi 

 

Tilaisuus on avoin kaikille 

yritysten kasvusta 

kiinnostuneille. 

Tilaisuudessa jaetaan 

kokemuksia ja juhlitaan 

onnistumisia. Onhan kyse 

jokaisen yrityksen omasta 

kasvusta! 

Kiitoratojen 

kasvuhakuisimmat  

voittajat palkitaan Kasvu 

Open 2015 finaalipaikalla 

ja palkinnoilla. 



 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja: 
www.kasvuopen.fi  
Nea Kontoniemi   Matti Härkönen 
toimitusjohtaja, Kehittämisyhtiö Keulink Oy  toimitusjohtaja, Kasvun Roihu Oy 
gsm  045 133 8586  gsm  040 578 2688 
nea.kontoniemi@keulink.fi  matti@kasvuroihu.fi  
 

 

Keskitymme liiketoimintaan 

Kasvu Openissa ratkaisee idea, sen 

markkinamahdollisuudet ja monistettavuus.  

Kasvun rock-tähdet käytössäsi 

Mylläreinä sinua sparraavat Suomen 

menestyneimmät yrittäjät, kasvuasiantuntijat ja 

sijoittajat – talkoohengessä. 

Yrityksille aina maksuton 

Kasvupolulla saat neljän päivän ajan arvokasta 

tukea liiketoiminnallesi täysin ilmaiseksi. 

 

Tosissaan hauskahauska 

Teemme kaikki intohimoisesti töitä kasvun eteen, 

mutta Kasvu Openiin voit tulla ylin nappi auki. 

HAE MUKAAN 4.5. 

MENNESSÄ! 

    www.kasvuopen.fi/osallistu 

 

ILMOITTAUDU 

STARTTITILAISUUTEEN 

20.4. KEURUULLA: 

https://www.lyyti.fi/reg/kasvukiertue2015 

Alueesi kasvuyritysten kumppanit järjestävät alueellasi Omistajanvaihdos Kasvupolun. Kasvupolku -kokonaisuus 
käsittää neljä päivää, jonka aikana omistajan vaihdosta suunnittelevat yritykset tai tietyn yrityksen ostoa suunnittelevat 
henkilöt / yritykset saavat huipputason sparrausta. Tavoitteena on täsmentää yrityskaupan kohteena olevan yrityksen 
tulevaisuuden kasvusuunnitelmia. Ainutlaatuisten ja testattujen työpajametodien avulla mukana olevat yritykset saavat 
omista kasvusuunnitelmistaan enemmän tietoa kuin normaalisti kokonaisen vuoden aikana.  
 
Kasvupolku on areena, jossa ovat mukana kasvusta innostuneet yritykset ja heidän partnerinsa. Se on konkreettinen 

tapa kiihdyttää yrityksiä ja alueen verkostoa kasvuun. Omistajanvaihdos Kasvupolulla mukana olevat yritykset saavat 

medianäkyvyyttä ja voittaja suoran paikan valtakunnalliseen Kasvu Open 2015 -finaaliin. Kaikki osallistujat saavat 

arvokkaita kontakteja ja tukea kasvuideoilleen. 

”Osallistuimme Kasvu Openin Bioketju- Kasvupolulle. 

Omalle liiketoiminta-alalle suunnattu polku antoi 

konkreettisia hyötyjä ja ideoita yrityksen kehittämiseen. 

Meille Kasvu Openiin osallistuminen oli tärkeä tapa 

saada uusia kontakteja.” 

Aki Laaja, toimitusjohtaja Metsä-Multia Oy 

 

Metsä-Multia Oy palkittiin kunniamaininnalla Kasvu 

Open 2014 Bioketju Kasvupolulla 
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