


Ihmisiä.

Yrityksiä.

Ideoita.



verkkokauppa.ouka.fi

• 2000 m2 tilaa: 
• Avoimia työskentelytiloja 
• Vuokrattavia kokoushuoneita
• Muunneltavia tiloja tapahtumiin ja 

koulutuksiin

• FabLab

• Asiakaspäätteitä

• Kahvila-ravintola

• Älykäs kiinteistö



JobCorner – työnhakijoiden ja 
työnantajien kohtaamiseen

▪ Matalan kynnyksen maksuton
rekrytointitapahtuma
BusinessAsemalla

▪ Hoidamme käytännön järjestelyt
puolestasi

Kerro meille rekrytointitarpeesi 

ja tule paikalle haastattelemaan 

hakijoita!

businessoulu.com/jobcorner



FABLABIN 
HUIPPUTEKNOLOGIA ON 
KAIKKIEN KÄYTÖSSÄ
FabLab on kaikille avoin digitaalisen 

pienvalmistuksen työskentelytila.

FabLabista löytyvät: laserleikkuri, jyrsin, 

tarkkuusjyrsin, vinyylileikkuri, valu-uuni, 

hiekkapuhalluskaappi, lehtisaha, muottiuuni, 

juotospiste, kuumailmapuhallin, 3D-tulostimia, 

ompelukoneita.



Startup Station

Startup Station is home for like-minded people!

We welcome ambition, desire for continuous development 

and drive to shape the future together. Whether you are a 

startup veteran, a curios newbie, or an experienced 

specialist - our doors are open for you!

We are a community not just a space.

We bring together aspiring entrepreneurs, early-stage 

startup teams, advisors, incubator programs, and 

ecosystem partners, who share a common interest and 

passion for growth. We actively engage with each other to 

create a smooth path from mindset to pre-seed stage
Station

Role in the Oulu startup ecosystem.

We are on a mission to expand the pool of innovation 

enthusiasts and create even more successful startups in 

Oulu. We provide a safe and a friendly environment for 

builders and creators to share, innovate, fail, thrive and 

reach for new heights.



BusinessOulun yrityspalvelut tuottaa alueen 
yrityksille ja yritystoiminnasta kiinnostuneille 
käytännönläheistä yritysneuvontaa. 

Palveluissa keskitytään:

1. Uuden liiketoiminnan suunnitteluun ja 
käynnistämiseen

2. Olemassa olevan liiketoiminnan 
monipuoliseen kehittämiseen

3. Kansainvälisten 
liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen

Neuvonnan lisäksi tarjolla on yritystoiminnan 
kehittämiseen liittyviä valmennuksia ja 
tapahtumia.

Yrityspalvelut



Rahoituspalvelut 
apunasi

oikean rahoitus-

kanavan löytämisessä

hanke- ja projekti-

suunnitelmien 

laadinnassa

rahoitus- ja kassavirta-

laskelmien tekemisessä

rahoitushakemuksien 

valmistelussa

yrityksen 

esittelymateriaalin 

laadinnassa

rahoittajien 

kontaktoinnissa ja 

rahoitusneuvotteluissa



Ota digiloikka ja pidä 
yrityksesi kehityksen 
kärjessä!

Digitaalisen liiketoiminnan teemoja palveluissamme:

digitaalisten palveluiden 

kehittäminen

markkinoinnin ja 

myynnin automaatio 

digitaalinen markkinointi 

ja myynti

toimialakohtaiset 

digiratkaisut

verkkokauppa

datalla johtaminen



analysoimaan ja 

tutustumaan eri 

vientimarkkinoihin

tarkastelemaan omia 

vientivalmiuksia

Kiinnostaako vienti?

löytämään oikeat 

rahoituslähteet vientiin ja 

kansainvälistymiseen

osallistumaan

vienninedistämistapahtumiin 

ja -matkoihin, messuille ja 

pohtimaan niiden merkitystä 

oman viennin edistämisessä

Saat asiantuntijoiltamme käytännön tukea yrityksesi 

kansainvälistymiseen ja viennin käynnistämiseen. Autamme mm.



Liiketoiminnan valmennukset

Osaajat pärjäävät aina!

Toteutamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme 
kanssa useita käytännönläheisiä 
liiketoimintaosaamiseen liittyviä koulutus- ja 
valmennusohjelmia. 

Aiheina ovat muun muassa myyntivalmiudet ja 
markkinointi, digitaalinen liiketoiminta, vienti, 
yritysrahoitus, taloushallinto, yritys- ja 
sopimusjuridiikka sekä tuote- ja palvelukehitys.

Katso tulevat valmennukset ja ilmoittaudu mukaan. 
Mikäli sinulla on kysyttävää valmennuksista, 
olethan yhteydessä valmennuksen järjestäjään. 

www.businessoulu.com/fi/tapahtumat

http://www.businessoulu.com/fi/tapahtumat


Mietitkö yrityksen myyntiä tai 
ostamista?

autamme yrityskaupan 

rahoituksen suunnittelussa

neuvomme 

omistajanvaihdosprosessin 

eri vaiheissa

tarkastelemme yhdessä 

yrityksen taloutta ja 

arvoon vaikuttavia 

tekijöitä

laaja verkosto yksityisiä 

palveluntarjoajia (juridiikka, 

arvonmääritys, verotus yms.

palvelemme sekä myyjiä että 

ostajia

BusinessPlaza – tietopankki ja 

kauppapaikka



08-558 558 10 www.businessoulu.com


