
KIITORATA I

13.4.2016 
Mänttä

FINAALI 

14.6.2016 
Saarijärvi

KIITORATA II

17.5.2016 
Jämsä

Sparrausta valituille
15 yritykselle.

Teemat: myynti, talous, 
strategia, tiimi ja markkinointi

Kaikille avoin tilaisuus. 
Finaalissa jaetaan 

kokemuksia ja juhlitaan 
onnistumisia.

Kiitoratojen voittajat 
palkitaan Kasvu Open 2016 

finaalipaikalla.

Yritysten sparraus jatkuu

Teemat: markkina, 
juridiikka, kasvun rahoitus, 

hallitustyö ja tuotteet

Tervetuloa kuulemaan 
yrityskauppatarinoita sekä 
tapaamaan yrityskaupan 

asiantuntijoita 
Mukana Elina Varamäki, 

Dosentti SeAMK  
Vuoden 2013 

omistajanvaihdosasiantuntija

Kasvupolun kulku
STARTTI

11.2.2016 
Keuruu

NELJÄ FAKTAA 
KASVU OPENISTA

Keskitymme liiketoimintaan
Kasvu Openissa ratkaisee idea, 
sen markkinamahdollisuudet 
ja monistettavuus. 

Kasvun rock-tähdet 
käytössäsi
Mylläreinä sinua sparraavat 
Suomen menestyneimmät 
yrittäjät, kasvuasiantuntijat ja 
sijoittajat – talkoohengessä.

Yritykselle aina maksuton
Kasvupolulla saat neljän 
päivän aikana arvokasta 
tukea liiketoiminnallesi täysin 
ilmaiseksi.

Tosissaan hauska
Teemme kaikki intohimoisesti 
töitä kasvun eteen, mutta 
Kasvu Openiin voit tulla ylin 
nappi auki.

Kasvu Open on Suomen suurin 
yritysten kasvun sparrauskilpailu. 
Se on kansanliike, joka tuo kasvun 
kaikkien ulottuville. Se valjastaa 
maan parhaat asiantuntijat, 
näkemyksellisimmät sijoittajat ja 
kokeneimmat yrittäjät pohtimaan 
juuri sinun yrityksesi kasvun 
mahdollisuuksia – maksutta.

Ilmoittaudu

KOHTI 
YRITYSKAUPPAA
KASVUPOLKU

HAETKO KASVUA YRITYSKAUPAN KAUTTA? Jos tavoitteenasi on saada yritys kasvukuntoon, 
myyntikuntoon tai olet kiinnostunut kasvattamaan omaa yritystäsi yrityskaupan kautta, 
tämä kasvupolku on paikkasi. 

Kohti yrityskauppaa – kasvupolku sparraa suurimman kasvupotentiaalin omaavat yritykset 
kohti onnistunutta yrityskauppaa. Kasvupolulle valitaan 15 suurimman kasvumahdollisuuden 
omaavaa yritystä, jotka saavat kahden päivän ajan maksutonta sparrausta yrityskaupan sekä 
yrityselämän asiantuntijoilta. Nämä kokeneet myllärit auttavat yrityksiä löytämään KASVUN 
EVÄITÄ JA KONTAKTEJA.

Tervetuloa sytyttämään kasvun kipinäsi starttiin Keuruulle tai hae suoraan sparrauskilpailuun 
Lisätietoa ja ohjeet: 

http://www.kasvuopen.fi/kalenteri

HUIPPUSPARRAUSTA JA KONTAKTEJA 
YRITYSKAUPOISTA - MAKSUTTA!
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ANIA-ECO OY 
ANNA LIPSTOK-LAASONEN

”Kasvupolun voitto tuntuu todella 
hyvältä ja on hienoa päästä keskuste-
lemaan vielä uudestaan asiantuntijoi-
den kanssa yrityksemme kasvusuun-
nitelmastamme. Tavoitteenamme on 
olla pienten paikkakuntien suurin 
yksityinen kotipalveluyritys”, 

Kasvu Open 2015 Omistajanvaihdos – 
kasvupolun voittaja Ania-Eco Oy

HAKU ON AUKI: 15.3.2015 ASTI.
Lisätietoa: www.kasvuopen.fi 
 Ulla Haggrén, toimitusjohtaja Jämsek Oy, ulla.haggren@jamsek.fi, puh. 040 526 1393

#KOYRITYSKAUPPA

JÄMSÄ
MÄNTTÄ

SAARIJÄRVI

KEURUU

http://www.kasvuopen.fi/kalenteri
http://www.lyyti.fi/reg/kasvukiertue2015
http://www.kasvuopen.fi

