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Yritystoiminnan
aloittamiseen,
kehittämiseen ja
kansainvälistymiseen
löytyy apu yhdestä
osoitteesta
Minulla on yritysidea. Voinko
saada sparrausapua, jotta
siitä syntyisi kannattavaa liiketoimintaa?
Kyllä! Voit joko ottaa yhteyttä
BusinessOulun asiantuntijoihin
ja sopia tapaamisen tai lähteä
mukaan esihautomotoimintaan.
Esihautomossa osallistujat kehittävät 10 viikon aikana liikeideaansa
ja pohtivat omaa yrittäjyyttään
asiantuntijoiden ohjauksessa
BusinessAseman tiloissa Oulun
keskustassa. Esihautomossa on oma
polkunsa myös itsensä työllistäville.

Haluan perustaa yrityksen,
mutta en tiedä miten se
käytännössä tapahtuu
Olennaisinta yrityksen perustamisessa
on toimivaksi todettu liikeidea. Asiantuntijamme auttavat liiketoimintamallin
kehittämisessä sekä yrityksen perustamiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä.
BusinessOulun kanavista voit löytää myös
toimitilat, ja halutessasi olemme jatkossakin mukana kehittämässä yritystäsi!

Suunnittelen uutta investointia
yritystoiminnan kehittämiseksi ja
tarvitsen tietoa rahoituksesta
BusinessOulun
asiantuntijoilla on
kattavat tiedot eri
mahdollisuuksista niin
julkisella kuin yksityiselläkin
puolella. He auttavat sinua löytämään oikean rahoituskanavan sekä laatimaan
hanke- tai projektisuunnitelman. Lisäksi saat
apua rahoitus- ja kassavirtalaskelmien
tekemiseen ja rahoitushakemuksen valmisteluun. Tarvittaessa autamme
tekemään myös esittelymateriaalin ja kontaktoimaan
rahoittajia.

Tarvitsen apua tuoteideani kehittämiseen ja tuotteen testaamiseen

valmennusta. Valmennukset ovat maksuttomia.

Apua löytyy BusinessOulun avoimen innovaation
palveluista. Voit etsiä uusia ideoita tai ratkaisuja
sprinteissä ja työpajoissa tai tuoda tuotteesi
kokeiltavaksi sopivalla alustalla. Esimerkiksi BusinessAseman älykiinteistö toimii
myös kokeilualustana. Patiolla.fi-palvelussa voit hankkia tietoa asiakkaittesi tarpeista
sekä toteuttaa yhteiskehittämistä.

Tarvitsen toimitilat
yritykselleni, ketä voin
lähestyä?

Tuotteillani on vientipotentiaalia.
Miten käynnistän vientitoiminnan?
Asiantuntijamme auttavat sinua mm. vientivalmiuksiin, markkina-alueeseen ja viennin rahoittamiseen
liittyvissä kysymyksissä. Yrityksesi on tervetullut
mukaan erilaisiin vienninedistämistapahtumiin sekä
vientiverkostojen toimintaan. Myös toimialojen
omat verkostot ovat aktiivisia kansainvälisessä kaupassa – tutustu toimialakohtaisiin palveluihimme!

Olen kiireinen yrittäjä, mutta
digiloikkaa pitäisi tehdä. Mistä saisin
ketterää valmennusta?

Nettisivun businessoulu.com sähköisistä palveluista
löytyy Toimitilat ja yritystontit -osio, joka on nopein
tapa selata tarjontaa. BusinessOulun sijoittumispalvelujen asiantuntija auttaa myös tarvittaessa.
Oulun kaupungin tonttitarjonnasta vastaa Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Yritykseni tarvitsee osaavaa
työvoimaa, mistä aloitan?
Aloita ottamalla yhteyttä BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Saat lisätietoa sopivista työnhakija-
asiakkaista ja mahdollisuuksistasi rekrytoinnin
taloudellisiin tukiin sekä apua niiden hakemiseen.
Järjestämme vuosittain myös useita rekrytointitapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille työnantajille.
Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa BusinessOulun palveluista
löydät osoitteesta businessoulu.com

BusinessOulun valmennukset pyörivät ympäri
vuoden, joten kysypä sinulle sopivaa! Tarjolla on
infoa, johdantoa ja pidempää, moduuleihin jaettua
valmennusta, joista voi vapaasti poimia
itselleen hyödylliset osiot. Webinaarit
myös tallennetaan, joten valmennukset
eivät välttämättä ole aikaan sidottuja
lukuun ottamatta työpajatyöskentelyä. Erilaisissa työpajoissa on
mahdollisuus saada myös
henkilökohtaista

BusinessAseman
palveluneuvonta
ohjaa eteenpäin!
• Palveluneuvonta on avoinna BusinessAsemalla arkisin klo 9–15

•

Puhelimitse sinua palvellaan numerossa
08 558 55810 ma–to klo 8–18 ja
pe klo 8–16

•

Voit myös varata ajan etäneuvontaan:
businessasema.com/neuvonta
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